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AANTEEKENINGEN

OVER

PYRALIDEJSr
DOOR

P. C. T. SNELLEN.

(Hierbij pi. 15, 16 en 17)

Aansluitende bij mijne laatste aanteekeningen over Pyraliden
,

(zie Tijds. voor Ent. 42. p. 95 (1899), geef ik iiierbij weder

eenige nieuwe, met beschrijvingen van nieuwe soorten.

Paredra Rigidalis Snell. nov. spec. PI. 15 fig. 1. S.

Verscheidene exemplaren ;
33 —37 mm.

Deze soort behoort tot mijn genus Paredra, Midd. Sumatra.

Lepidoptera p. 60, dat van 1880, niet van 1892 is zooals in het

werk van den heer Hampson, Moths of India IV p. 175 staat

(zie TijckcL V. Ent. 26 p. 119, 120 (1883). Dit genus is het-

zelfde als Bostra Hampson, p. 175 Walk. Ik noem Hampson hier

eerst als auteur van Bostra, omdat men bij Walker te vergeefs

naar eene voldoende beschrijving der kenmerken zal zoeken.

Rlgìdalìs behoort overigens in Hampson's genus Bostra tot al-

deeling II (Antennae of male with the serrations minute^ d. i. stomp
,

iets smaller dan de breedte van den sprieftschaft); B (Wings broad)
;

a (Patagia in male not extending beyond metathorax) ; a' (frons

with a sharp tuft). Verder is zij, naar grootte, kleur en teekening

het naast verwant aan Rufescens Butl. (^Assamica Moove, Marginata

Hamps.) en verschilt 1° door bijna ongebogen dwarslijnen der voor-

vleugels ,
2° door gelijkmatig rondgebogen, bij den binnenrand
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niel met scherpen tand uitstekende tweede lichte d warslijn der

achlervleugels. De mannelijke sprieten zijn op Moore's afbeelding

van Assamica . New Ind. Lep. III pi. VII lig. 5 misschien te sterk

gebaard voorgesteld , anders is hierin een derde verschilpunt ge-

legen.

Palpen aan de buitenzijde donker, giaauwachlig leembruin
;

kop en sprietschaft lichter, bij den man zijn de tanden van deze

donker en hebben eene bewimpering die tweemaal zoo lang is als

de breedte van den schaft; bij bet wijfje zijn de sprieten dun,

draadvormig. Thorax en grond der voorvleugels ook leemkleurig,

maar eenigszins verschillend in tint , donkerder of lichter
,

geler of

iets roodachtig en het eerste en derde veld steeds donkerder. Het

wortelveld der voorvleugels is tegen de eerste dwarslijn die iets

lichter en gelei" is dan de vleugelgi'ond , verder bijna regt en op

een vierde gelegen , sterk donker bestoven , vooral bovenaan even-

zoo het derde veld achter de tweede, ook bijna regte dwarslijn , die

iets voor het laatste vierde wordt gevonden. Lichtere middenveld

slechts een klein weinig donker bestoven en op de dwarsader met

een duidelijk, bijna rond, zwart middenpunt geteekend.

Langs de lichtere, maar zeer onduidelijke franjelijn ziet men

flaauwer donkere streepjes of stippen in de cellen. De franje heeft

de kleur van het middenveld.

Achtervleugels in kleur overeenkomende met de voorvleugels
,

naar achteren in toenemende mate met graauwbruine schubben

bestoven zoodat het derde, en tevens breedste der door de twee

lichtere dwarslijnen gevormden velden het donkerste is. Deze lijnen

zijn gebogen, vooral de tweede gelijkmatig; maar de eerste is steeds

flaauwer en ontbreekt ook wei eens, onder anderen bij het afge-

beelde exemplaar. Franjelijn en franje als op de voorvleugels.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels langs den voorrand donker

bestoven en bemerkt men ook aldaar op de bovenzijde naauwelijks

zigtbare fijn gele stippen. Overigens zijn zij bijna als boven. Achter-

vleugels wat lichter dan boven, slechts met ééne duidelijke dwarslijn

maar met een donker middenpunt.

Pooten gewoon gevormd en gespoord, overigens, als het achter-



OVEB PTRAIilDEN. 267

lijf, dat slechts weinig langer is dan de achtervleugels, gekleurd

als deze.

Van eene in kleur en teekening der voorvleugels na aan Rufes-

cens Butl. verwante en even groote soort van Paredra uit Zuid-

Afrika bezit ik ook een , wat afgevlogen man ; de achtorvleugels

zijn echter wit, bijna ongeteekend.

West- Java: Preanger, 15 —1800 meter. Van de beeren SytholT

en Anthony ontvangen.

Botys (A, a, «) Triphaenalis m. nov. spec PI. 15 Hg. 2 $.

Een paar, ê 19, j '20 mm.

Deze soort behoort tot de verwantschap van Bot. AereaUs Hübn.
,

Semirubralls Pack., Flavidalis Dbd en CJiillalis Feld. Zij heeft

denzelfden vleugelvorm, de vrij spitse voorvleugels zijn bij den

man wat breeder dan bij het wijfje, evenals bij AereaUs en ook

zijn, zooals daar, hunne aderen 10 en 11 wat steiler dan in den

regel bij Botys. het geval is.

Palpen ruim anderhalf maal zoo lang als de kop, snuitvormig,

maar niet zeer spits , onderaan vuilwit , overigens graauwbruin
,

als de bijpalpen en de sprieten, deze draadvormig, bij het wijfje

geheel, bij den man voorbij de helft duidelijker geleed, verder

kort bewimperd. Aangezigt iets rond uitpuilend. Kop en thorax

licht grijsachtig leembruin , als de grond der voorvleugels. Op deze

is de voorrandswortel donkerder, graauwbruin, evenals eene stip

op de dwarsader, eene ongelijkmatige, iets boven de helft en

onderaan verbreede dwarsband voorbij de helft van den vleugel , eene

in het midden bijna afgebroken streep langs den achterrand, de

franjelijn en de vrij breede , lijn donker gedeelde franje. Deze teeke-

ningen zijn bij den man veel flaauwer dan bij het afgebeelde wijfje.

Achtervleugels bij beide seksen levendig en vrij donker okergeel
;

eene fijne dwarslijn iets voorbij het midden , van den voorrand tot

ader 4, eene bij de vleugelpunt breed beginnende maar spoedig

versmalde en op ader 2 afgebroken dwarsstreep nabij den achter-

rand en eene dikke lijn tegen de franjelijn zijn zwart. Franje

zwartgrijs, okergeel gemengd, vooral tegen den staarthoek.
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Onderzijde der vleugels levendig okergeel ; op de voorvleugels

zijn bij beide seksen een dik middenpunt en eene langwerpige vlek

daarachter zwart eene streep voor den achterrand is bij het wijfje

zwart, bij den man graauwbruin evenals bij beide seksen de

franjelijn en franje. Verder is bij beide seksen de punt der voor-

vleugels donker roodbruin, evenals op de achtervleugels eene dwars-

lijn der vooi'randshelft voorbij het midden en eene bovenaan stei'k

vlekkig verbreede liju langs den achterrand. Franje graauwbruin,

naar onderen in toenemende mate okergeel gemengd. Achterlijfsrug

okergeel, borst, buik en pooten licht bruingrijs, de laatsten ge-

woon gevormd
,

glad beschubd , de scheenen bij den man niet

verdikt. Sporen duidelijk , van gelijke lengte.

Chili; Qudlota; Paulson.

Botys (A, b, n) Vagalis m. nov. spec PI. 15 lig. 3 (2 .

Een gaaf en frisch paar, de man 25 mm., het wijfje 28 mm.

Deze Botys behoort zuiver tot bovenvermelde afdeeling van het

genus, de palpen zijn geheel zooals Ledei'er die daarvoor afbeeldt

en beschrijft, overigens zijn zij graauwgeel, met licliter eerste lid

terwijl het derde bij het wijfje een weinig duidelijker is dan bij

den man De sprieten zijn draadvormig, bij den man kort en ge-

lijkmatig bewimperd.

Kleur van kop , thorax en achterlijfsrug zuiver bleek leemkleurig

geel, een weinig glanzig, ook de grondkleur der vleugels aldus.

Deze hebben geene dwarslijnen, de voorvleugels zijn aan het midden

van den voorrand , binnen waarts versmallend , tot in cel ib donkerder,

bruinachtig graauw , niet scherp begrensd. Verder is de geheele

achterrand van voor- en achtervleugels, woi'telwaarts duidelijk be-

grensd , bij den man 3^, bij het wijfje 4| mm. bieed , evenzoo

donker bruingraauw, als het midden van den voorrand der voor-

vleugels , wier dwarsader bij den man —niet bij het wijfje —
met een donker streepje is geteekend. Een flaauwer ziet men ook

op de dwarsader der mannelijke achtervleugels. Franjelijn leemgeel:

franje geelwit, met eene grijze lijn over den wortel.

Op de onderzijde zijn de vleugels geelachtig grijswit, eveneens
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geteekend als boven. Borst , buik en pooten als de aangrenzende

vleugelgrond.

Java, Buitenzorg, een wijfje: (G. J. Oudemans) , Borneo , beide

seksen (Dr. Buttikofer (Leidsch Museum).

Botys Chalybaealis Snell. , Tijdschr. v. Ent. 35, p. IGO,

pi. 10, fig. 5,6, (1892).

Bij de beschrijving dezer sooit , wees ik op de gelijkenis met

Nistra Caelatalis Moore, Lep. of Ceylon III, p. 295, pi. 482,

fig. iO. (-1885), doch daar ik die niet bezat en de afbeelding

blijkbaar niet met zorg is uitgevoerd, wilde ik toen Caelatalis

niet nader bespreken. Later, na de verschijning van Hampson's

vierde deel zijner Fauna of British India waarin de Pyraliden zijn

behandeld , hield ik Chali/ljaeaUs en Caelatalis des te eer voor

specifiek
,

ja generiek verschillende , omdat die auteur Caelatalis

in het genus Agrotera plaatst, dat een driekant eindlid der lip-

voelers heeft, terwijl dit bij mijn exemplaar van Chalyimealis
^

gelijk

het ook werd afgebeeld , rolrond is. Toen echter Dr. Koningeberger,

van Batavia, bij zijn jongste bezoek aan Nederland, mij twee

exemplaren mijner CJialytjaealis toonde, door hem bij Batavia

gevangen , zag ik dadelijk naar de palpen en bemerkte dat deze

duidelijk een driekant eindlid hadden. Kleur en teekening der

vleugels kwamen geheel met mijn origineel van CJialyhaealis overeen.

Ik geloof nu dat de beschubbing, die aan het eindlid der lip-

voelers zijnen eigenaardigen diiekanten vorm geeft, bij mijn voor-

werp van Chalijhaealis , dat overigens frisch en gaaf is, verloren

ging en het zich daardoor rolrond vertoont. De soort moet derhalve

vervallen, als een synonym van Caelatalis Moore.

Wat nu de plaats in het systeem aangaat, zoo brengt Hampson

Caelatalis tot Agrotera Schrank , Lederer. Wanneer ik haar echter

met de beschrijving van Lederer, den eigenlijken gronder van het

genus , vergelijk , dan merk ik verschillen op in den vleugelvorm
,

de breedte der franje en den aanleg der teekening; want de

achterrand der vleugels is bij Caelatalis in het midden niet naar

buiten gebogen en de franje zeer breed , zooals bij Nemoralis
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W. V. , Effertalis Moore en Bisc'motata Swinhoe
, maar de vleugel-

vorm is de gewone van Botys en de franje smal. Bij pal pen . hoe-

wel kort, zijn bij Agrofera ook aanwezig; hieromtrent heeft Lederer

misgezien. Tot eene generieke afscheiding, onder den voor de hand

liggenden naam Nistra Moore , wil ik echter niet overgaan . maar

in ieder geval de reeds door Hampson gevormde sectie II, B, van

Agrotera , onder den naam van Nistra, handhaven. Daartoe be-

hooren dan ook Opalina [Leuclnodes) Moore [Barcealis) Hampson

en volgens hem nog Scissalis Walk. en Leucostola nov. sp.

Dr. Koningsberger had de goedheid mij een der twee , door

hem medegebragte exemplaren van Caelatalis {Chalyhaealls) te

schenken, waarover ik hem zeer verpligt ben, omdat dit mij in

staat stelde, de bovenvermelde rectificatie aan te brengen.

Eurycreon Eversmanni Staud. , Iris V, pi. 3, fig. 21 (1892),

VI p. 80 (1893).

Hierbij behoort als een Synonym : Spilodes Bicoloralls. Warren,

Ann. and Mag. of Nat. Hist., 6 Ser. IX, p. 178 (1892).

Auxomltia Minoralis Snell. Tijdschr. v. Ent. 23, p. 222 (1879—

80); id. Tijdschr. 26, p. 137, pi. 8, fig. 8, Sa (1883).

Op de bovenvermelde plaatsen is door mij eene Pyralide be-

schreven en afgebeeld, die ik in het genus Auxomitia Lederer

plaatste —voorloopig —ook, omdat mij het wijfje onbekend was.

Wat het genus Auxomitia aangaat , zoo is mij later gebleken , zie

Snellen, Trans of the Ent. Soc. of London 1890 p. 602, dat

het geheel moet vervallen, zijnde Aux. Mirificaüs Lederer eene

variëteit van Filodes FidvidorsaUs Hübn. Mijne Miuoralis ^ welker

afbeelding middelmatig goed geslaagd is, zijnde de kleur te bruin

en de tweede dwarslijn der voorvleugels in het midden te onregte

vlak voorgesteld, (zij springt aldaar sterk rond uit), werd later

op nieuw beschreven door Meyrick, Trans Ent. Soc. of London

1894, p. 469, als Spmmoracma Spodinopa. Hampson, die haar

aanvankelijk beschreef en afbeeldde als Stenia ProfanaUs. , Illust.

IX, p. 175 pi. 174 fig. 22 (1892) maar later, omdat zij niet
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de gelijknamige Bolys van Walker was, waar voor hij haar

hield, voor een synonym verklaarde van Spodmopa Meyrick ,
trekt

het genus Symmoracma in en plaatst Spodinopa , met Punetalis

W. V., in Slenia, zie Moths of India TV p. 224, fig. 140 (1896).

Ik geloof echter dat het genus Synmioracma regt van bestaan

heeft. Er is wel eene zekere overeenkomst met Stenia , het voor-

hoofd puilt ook een weinig uit, de sprieten zijn eveneens gevormd .

met driekante leden en zelfs nog iets langer, de vorm der palpen

is ook eveneens en de aderen 8 —10 der voorvleugels gestoeld,

maar ader 8 der achtervleugels ontbreekt —uiet bij Stenia —

,

4 en 5 dier vleugels zijn iets gestoeld —gescheiden bij Stenia —
de achterlarsen zijn slechts weinig langer dan de schoenen, daaren-

tegen ruim andei'halfmaal zoo lang bij Stenia en deze kenmerken

schijnen mij voor generieke afscheiding ruim voldoende toe. Ik hand-

haaf derhalve het genus Symmoracma Meyriek, dat mij in vleugel-

vorm aan Piletocera Lederer verwant schijnt te zijn.

De synonymie wordt aldus :

Symmoracma Minoralis (Auxomitia) Snellen, 1. c. (1879, 1883),

-— Pagenstecher Lep. Bismarck-Arch. II. p, 191 (1900),

Stenia Profanalis Hampson, 1, c. (1892).

Symmoracma Spodinopa Meyriek 1. c. (1894).

Stema Spodinopa Hampson. 1. c. (1896).

De soort is nu bekend van Ceylon, Baram (?) , Borneo, Java,

Sumbawa, (door Hampson « Sambawa» genoemd). Gelebes, Bis-

marck-Achipel.

Genus Eusabeua m. nov. gen.

De hieronder te beschrijven soort, waarvoor ik mij genoodzaakt

zie tevens een nieuw genus te vormen , onderscheidt zich door

ongewoon plomp gebouwden thorax en achterlijf '), waartegen de

middelmatig groeten kop en de vrij kleine vleugels nog al afsteken
,

zeer. Verder merkt men op , dat de eerste helft van den binnen-

1) Het ligehaam is inderdaad nog pldmper gebouwd dan hier afgebeeld is.

Tydschr. v, Entom. XLIII. 18
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rand der voorvleugels sterk gebogen is en die geheele binnenrand

vrij lang behaard. Dan zijn de middenscheenen lang en grof

behaard en is de teekening afwijkend, zij herinnert aan die van

het Lithosinen-genus Calligenia (b. v. Miniata Forster en andere

Indische soorten) , even als bij Barsine FlaheMigera Saalmüller. (Eene

Pyralide, hoewel de auteur haar tot de Lithosinen rekent).

De sprieten zijn van gewone lengte , draad vormig , kort be-

wimperd. Bijpalpen en bijoogen aanwezig ; voorhoofd vlak. Lip-

voelers iets opgerigt en gebogen , maar niet sterk , niet boven den

kop uitstekende , een weinig smaller dan de oogen , plat
,

glad

beschubd. Zuiger opgerold. Thorax zeei- dik en plomp, evenals

het achterlijf dat weinig langer is dan de achtervleugels en in eene

vrij spitse, opgewipte punt uitloopt. De vleugels zijn , behalve wat

den binnenrand der voorvleugels aangaat
,

gewoon gevormd , de

punt der voorvleugels duidelijk, i-egt hoekig, de arhtervleugels nog

al afgerond. Kleur der bovenzijde okergeel met donkergrijze, als

boven vermeld , eenigszins afwijkende teekening.

Aderstelsel geheel als van Botys. Pooten stevig, de midden-

scheenen dik behaard, de sporen lang, allen van gelijke lengte.

Het genus wensch ik te doen volgen op Pachynoa Lederer.

Eusabena Setinialis m. nov. spec PI. 15 fig. 4 {i) en fig. 5.

(voorvleugel).

Zes mannen van 25—28 mm. vlugt.

Kop met palpen en sprieten, thorax en achterlijf, zoomede de

grondkleur van de bovenzijde der vleugels en de franje, okergeel.

T( ekening donkergrijs. Zij bestaat op de voorvleugels uit eene

sterk rond gebogen eerste d warslijn op een vierde ; tusschen haar

en den met eene zwarte stip geteekenden wortel ziet men grijze

langsstreepjes op de aderen. Van de tweede dwarslijn ziet men

alleen een streepje aan den voorrand en het wortelwaarts convexe

ondergedeelte tusschen ader 4 en den binnenrand; achter haar,

tot aan eene sterker dan de achterrand gebogen rij stippen , be-

vinden zich grijze streepjes op de aderen. Dwarsader met een grijs

streepje. Franjelijn haarfijn donker. Achtervleugels met grijze
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streepjes op de aderen der tweede helft en, bij een paar exem-

plaren, eene min of meer duidelijke rij stippen langs den achterrand.

Onderzijde mede okergeel ; voor- en achtervleugels met eene

gebogen rij donkergrijze langsstieepjes voorbij het midden.

Borst, buik en pooten als de aangrenzende vleugels, de voor-

pooten op de knieën en aan het eind der scheenen met een zwart-

grijs vlekje.

Bij eene variëteit is de geheele bovenzijde der vleugels, behalve

langs den achterrand, bruingrijs verduisterd, (variëteit //^/^Cöte m.

Het vaderland dezer soort, waarvan mij het wijfje onbekend

bleef, is Borneo. Een sleclit exemplaar ving een door Mr. Piepers

daarheen uitgezonden verzamelaar, betere, die zich op het Leidsch

Museum bevinden, werden in Junij 1894 door Dr. Buttikofer

verkregen.

Plectrona Orientalis m. nov. spec. PI. 45 fig. 6 (e?) en 7.

(achterlijf).

Twee mannen. 36—37 mm.

In deel 38 van dit Tijdschrift, heb ik op p. 144 een nieuw

genus der Pyraliden (Plectrona) beschreven, met eene Zuid-Ame-

rikaansche soort [Dohnd m.) en enkele bijzonderheden van den

vlinder op pi. 6 fig. 6 —8 algebeeld. Van datzelfde genus heb ik

nu ook eene Aziatische soort leeren kennen , die zich zeer goed

bij hare Amerikaansche zuster aansluit.

Grootte en algemeene kleur zijn ongeveer gelijk , ook de vleugel-

vorm
,

palpen, sprieten en het aderstelsel zijn als daar. Aan de

achterpooten gelijken echter helde binnensporen op korte, gebaarde

vlindersprieten en de ondei'kant van het achterlijf heeft aan beide

zijden eene langere, gladgestreken beharing, die bij Dolimi geheel

ontbreekt (zie fig. 7). Daarentegen zijn de achtervleugels tegen

den binnenrand niel zoo fijn wollig behaard. Ook kan ik geene

dikkere beharing der voordijen en geen knopje aan de basis der

achterscheenen onderscheidan.

Palpen half okergeel en zwartgrijs. Kop okergeel, ook de thorax,

diens voorzijde donkergrijs (dit laatste is ook zoo bij gave exem-
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plaren van Bohrni). Grondkleur der vleugels stroogeel, bleeker

dan bij Dolimi, ook iets glanzig, maar tegen de vleugelwortels

niet donkerder. Voorrand der voorvleugels zwartgrijs, van al' twee

vijfden smaller. Evenzoo zijn ook de onderaan dunnere eerste

dwarslijn, eene stipvormige eerste en niervormige tweede midden-

vlek en de tweede dwarslijn. Het beloop van deze laatste is echter

niet geheel duidelijk, want zij is in het midden met den breed

donkergrijzen achterrand ineengevloeid en langs ader 3 bijna uit-

gewischi. Op de achtervleugels zijn eene kleine midden vlek en

eene onduidelijke booglijn zoomede de aan de vleugelpunt breede
,

naar onderen spits toeloopende en ongeveer bij ader 2 ophoudende

achterrand mede zeer donkergrijs. Al dit donkergrijs is iets bruin-

achtig en glanzig maar zonder paarsen gloed, zooals men dien bij

Dolimi ziet.

Onderzijde der vleugels stroogeel , bleeker dan boven , de teekening

als daar aangelegd, maar minder scherp. Achterlijf bleek okergeel
,

ook de pooten, de voor- en middenscheenen aan de buitenzijde

ten deele donkergrijs.

Een verzamelaar , in der tijd door Mr. Piepers naar Borneo ge-

zonden, bragt van deze soort een niet gaaf voorwei'p mede. Ik

zag een beter tweede , dat zich in het Pommersche Museum te

Stettin bevindt en van een der Philippijusche eilanden komt.

Heterocnephes Rotundalis m. no v. spec PL 15 fig. 8 $.

Een man van 23 nnn.

Deze soort, die in vleugelvorm , aderbeloop en in bouw van

palpen , sprieten en pooten overeenkomt met llet. Strangulalis Snell.

(Tijds. V. Ent. 23 en 27), HeL Eenißralis Snell. (Trans. Ent.

Soc. of Lond. 1890 p. 616) en Het. {Margaronia) SpJienocosma

Meyi-ick, (Tr. E. S. of Lond. 1894 p. 456), verschilt van alle

drie door den vorm van de groote witte vlek voorbij het midden

der voorvleugels. Deze is niet driekant , aan den voorrand hangende

zooals bij Sphenocosma, noch niervormig, aan de buitenzijde inge-

sneden , zooals bij Strangulalis en Beniferalis (en ook bij Vicinalis

Snell. (Midd. Sum. p. 70 {Undualis Pagenst) ,
maar afgerond,
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zonder insnijding, onderaan iets puntig. Palpen bruingrijs, wit

geteekend, schedel evenzoo, ook de thorax bruingrijs, met twee

witte strepen. Voorvleugels bruingrijs, flaauw paarsachtig, iets

glanzig, de vleugelworlel met eene witte lijn, waarop een onderaan

verbreed wit streepje volgt dat den voorrand niet bereikt en dan

weder eene schuine witte dwarslijn Middenveld met eene bovenaan

iets verbreede en afgeronde, in cel ib iets ingenepen witte streep

die den voorrand niet bereikt en dan, na een fijn, in het midden

afgebroken wit lijntje, met de boven beschreven witte vlek waarop

eene fijne, regelmatig gebogen witte lijn volgt, Franjeveld in het

midden iets bleeker gemengd , maar zonder teekening. Achtervleugels

langs den binneni-and bruingrijs, dan tot de helft wit, met eene

boonvormige middenvlek. Tweede vleugelhelft bruingrijs , op ader

2 met een grooten tand tegen den wortel die de middenvlek bijna

bereikt. Zij is verder geteekend met eene in den staarthoek uit-

loopende witte lijn en eene langwerpige, niet scherp begrensde

witie vlek van ader 2 tot 4. Franje wit met eene bruingrijze lijn

over den wortel.

Onderzijde der vleugels bijna gekleurd en geteekend als boven
,

maar bleeker en flaauwer. Borst, buik en pooten wit.

liet exemplaar werd met eenige andere vlinders in 1896 van

Borneo ontvangen, doch zonder nadere aanduiding van vangplaats.

Heortia Vitessoides (Tyspana) Moore, Lep. of Ceylon III p.

256 pi. 178 tig. 3, 3 a (1885) —Hampson, Moths of

India IV p. 363 fig. 193 (1896).

Van deze soort , het eerst op Ceylon waargenomen , later in China,

Sikkim (Hampson) en ook in Assam ontving ik van Dr. Konings-

berger twee Javaansclie wijfjes. Zij verschillen niet van vastelands-

voorwerpen uit Assam.

Hampson heeft het genus Tyspana Moore met Heortia Lederer

vereenigd, wel te regt. Lederer's beschrijving der kenmerken past

geheel op Vitessoides
, ook is de vleugelteekening eigenlijk op dezelfde

wijze aangelegd.



276 (p. e. X. snellkn) aanteekeninoen

Wel zegt hij «Ocellen fehlend », maar inaar dit is onjuist. Zij

zijn bij Dominalis aanwezig, evenals bij Tifessoïdes.

Naar het mij voorkomt heeft Moore de verwantschap zijner soort

met Donùualis Lederer niet vermoed eu alleen gelet op de opper-

vlakkige overeenkomst met de soorten van het genus Vitessa Moore
,

Lederer waarvan de hoofdkenmerken Vltessoïdes echter zeer onder-

scheiden.

Nevrina Guen, Lederer, is ook een genus dat na aan Heorlia

verwant is.

Ceratarcha Umbrosa Swinhoe, Ann. and Mag. of Nat. Hist.

Ser. 6, XIV p. 200 (1894). —Hampson; Moths of India

IV p. 324, 325 fig. 185 c? (1896). —PI. 15 fig. 9 en

10 (<?).

Deze soort is door den heer Swinhoe wel beschreven , maar niet

afgebeeld en daar de afbeelding door den heer Hampson niet zeer

goed is uitgevallen, wil ik hier eene nieuwe, gekleurde, geven,

hopende dat zij de soort beter kenbaar zal maken.

Hampson's beschrijving van het genus (die van Swinhoe, den

auteur, kan ik nu niet raadplegen) is goed. Alleen merk ik op

dat het eindlid der lipvoelers wel wat duidelijker is dan hij af-

beeldt, dat de mannelijke sprieten tot de helft draadvormig zijn en

dan driekante leden hebben , dat ader 2 der voorvleugels uit twee

derden van den binnenrand der middencel komt en ader 9 in den

voorrand uitloopt.

Ook de specifieke beschrijving is goed, alleen zou ik de grond-

kleur liever okerkleurig bruingraauw noemen. Op de afbeelding

zijn de zeer duidelijke zwarte dwarsschrapjes der vleugels niet of

naauwelijks aangeduid en de tweede dwarslijn onjuist, te hoekig;

zij maakt eene korte, ronde bogt in het midden.

In deel IV der Novitates Zoologicae (1897) heeft de heer Warren

op p. 197 eene Banlsa? BoJwrliji beschreven en op pi. V fig. 28

(cf) afgebeeld , welke ik vermoed dat niet tot de Siculidae behoort

maar eene Pyralide is, van het genus Ceratai'cha Swinhoe. Zij is

van Bali, naar de afbeelding kleiner dan Umhrom (28 ram.),
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bijna eveneens gekleurd maar met vijl' donkere dwarsstrejjen op

de voorvleugels waarvan de derde breed is en boven de helft ge-

broken, terwijl ook de vierde eene verbreede bovenhelCt heeft en

dan gebroken is. Onderzijde zonder de zwaite middenvlek der

voorvleugels van Umorosa.

Agathodes? Excisalis m. nov. sp. PI. 15 fig. 11 (?) en fig. 12

(kop met pal pen).

Een man en twee wijfjes, 26—30 mm.

Deze vlinder wijkt in enkele opzigten van de overige soorten

van Agathodes Guen. (Stenurges Lederer) af. Vooreerst puilt het

voorhoofd eenigszins rond uit terwijl hel bij de andere vlak is.

Dan, en dit is belangrijker, is de vorm der palpen anders, namelijk

in plaats van zeer breed en aan de voorzijde afgerond , zijn zij

smal terwijl zoowel het (sterk ontwikkelde) lid 1 als 2 met eene

punt vooruitsteken. Het is dus evenals of er aan de voorzijde der

palpen een driekant stuk was uitgesneden (zie fig 12),

Fig. 13 stelt kop en palpen van Agathodes OstensalisMxxhn. ^oor.

Eindelijk ontspringt bij Excisalis ader 6 der voorvleugels wat

lager uit de dwarsader dan bij Ostensalis en is ader 7 aan den

wortel bijna regt, niet gebogen, een eind weegs langs den steel

van 8 + 9 loopende , zooals bij de andere soorten van Agathodes.

Verder stemt hel overige , ook habitus en teekening , overeen

en kan men dus wel volstaan met het vormen van twee section

in hel genus die op den vorm der palpen gegrond zijn. Mögt men

een nieuw genus noodig vinden , dan sla ik daarvoor den naam

van Leaena voor.

Sprieten draadvormig, gewoon gevormd, bijna naakt, grijswit

als kop, palpen en thorax; beide laatstgenoemde deelen eenigszins

bruin getint. De giond dor vleugels is bruinwit, aan den wortel

zijn zij bruin getint, dan komt eene onder de helft afgebroken

schuine donkergrijze dwarssireep, eene olijfgraauwe veeg op het

midden van den binnenrand en daarboven, aan den voorrand

hangende, eene driekante bruinroode vlek die eene lange, naar

den binnenrandshoek gerigle spits heeft. Dwarsader met een donker-
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grijs streepje. Overigens is nog de vleugelpunt eenigszins bruin-

rood bestoven. Franje donkergrijs.

Achtervleugels glanzig geelwit , eenigszins doorschijnend
, met

een roestkleurig achterrandsvlekje aan het eind van ader '2 en

fijne zwarte stippen op de franjelijn. Franje geelwit.

Achterlijf geelwit, in de zijden oranjebruin bestoven, de rug-

wortel met eene donkergrijze vlek. Staartpluini van den man kort,

grijswit. Onderzijde geelwit, de vooi'vleugels olijf bruin bestoven

en met een donkergrijs vlekje op de dwarsader. Pooten wit.

Verwanten van deze soort ken ik niet; misschien is Agathodes?

Dubitaüs Maassen, Lepid. voor Columbien p. 170. Tab. IX fig. 21

er eene.

Zuid-Amerika ; Cordova (Argentijnsche republiek). Van Prof.

Dr. Weyenbergh ontvangen.

Carthade Caecalis Snell., Tijds. v. Ent. 42 (1899) p. 91. —
PI. 15 fig. 14 ((?).

Ook van deze soort vindt men hierbij de afbeelding waarop ik

alleen aan te merken heb dat de sprieten een klein weinig te ver

gebaard zijn afgebeeld.

Crossophora Microthyralis Snell, Tijds. v. Ent, 42 (1899) p.

89. —PI. 15 fig. 15 (<?) en fig. 16 (kop).

Men ontvangt hierbij de afbeelding dezer in jaargang 42 be-

schreven soort. Bijvoegsels tot de beschrijving of opmerkingen bij

de afbeelding heb ik niet te maken. Alleen wenschte ik op te

merken dat de laatste mij volstrekt noodig voorkomt. Honderden

nieuwe soorten van Lepidoptera bekend te maken zonder goede

afbeeldingen , zooals alweder in de laatste jaren geschiedt , is iets

wat mij verkeerd toeschijnt.

Diplotyla Javanalis m. nov. spec. —PI. 15 fig. 17 (c?).

Twee mannen en een wijfje. 21 —22 mm.

In deel 23 (1879—80) van dit Tijdschrift heb ik op p. 233

eene door Mr. Piepers op Gelebes ontdekte Pyralide onder den
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naam van Aediodes Orienlalis beschi'even*. die in deel 27 (1883

—

84) pi. 4 fig. 3 , 3a , ^Ij (slordig gekleurd) , is afgebeeld. Zij is

door den heer Meyrick in zijn nieuwe genus Diplotyla geplaatst

(Trans. Ent. Soc. of London 1886 p. 2-46) en wel teregl , de ge-

nerieke kenmerken passen ten volle. Ik merk hier op , dat mijne

plaatsing in Aediodes slechts onder reserve geschiedde, maar ik

heb er steeds tegen gehad om het toch al zoo gi'oote getal Pyra-

liden-genera , op kenmerken slechts aan ééne sekse eigen , dus op

eene slechte basis, berustende, buiten hooge noodzakelijkheid te

vermeerderen.

Geheel dezellde generieke kenmei'ken bezittende als OrieiUalis
,

is eene aan haar verwante nieuwe Javaansche soort. De grootte is

dezelfde, de sprieten van den man zijn op den rug tot de tweede

verdikking zwart , het puntderde en de geheele onderzijde grijs
,

die van het wijfje zwart, met grijswitte puntheltt. Palpen onderaan
,

(nog niet tot de helft) vuilwit, de rest zwart. Kop, thorax en

bovenzijde der vleugels zijn roetkleurig zwartbruin , minder zwart

dan bij Orieulalis, op de voorvleugels kan men twee flaauwe,

zwarte dwarslijnen bespeuren, de eerste, op een vierde, is regt,

de tweede, op drie vijtden, heeft bovenaan eene in het midden

vlakke bogt , loopt in cel 2 terug en heelt een iets schuin onder-

gedeelte. Aan den voorrand heeft zij buitenwaarls eene iets onzuiver

witte afzetting. Middenveld met twee witte vlekjes, een rond,

dubbel zoo groot als bij Orientalis en een boonvormig, slechts

half zoo groot als bij die soort. Bij het wijfje zijn de aderen langs

den voori'and een weinig bruinwit beschubd. Achtervleugels op een

derde met eene smalle , nergens verdikte , den voorrand niet berei-

kende bruinwitte lijn. Franje roetzwart , iets voor den staarthoek

dei' vleugels wit. Onderzijde zwartgiijs , bij beide seksen ongeveer

als boven get eekend, iets duidelijker, maar het wit nog onzuiverder.

Aan de pooten zijn bij den man de dijen en scheenen buiten-

waarts zwartgrijs, hunne binnenzijde, evenals de sporen en de

geheele tarsen bruinwit; vrouwelijke pooten geheel bruinwit.

Achterlijfsrug roetzwart, het uiteinde bij den man op den rug

en aan de spits bruinwit geteekend. Buik bruinwit.
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Oost-Java: Poespa, 700 meter. West-Java: Mega-Mendoeng.

Mr. Piepers.

Diplotyla Quadralis m. , nov, spec. i).

Drie mannen, van 16 —17 mm.

Deze soort veitoont de kenmerken van het genus Diplotyla

Meyrick, Trans. Ent. Soc. ot' Lond. 1887 p. 246, maar is veel

slanker gebouwd en kleiner dan de door den auteur daartoe ge-

rekende [Ochrosema Meyr. (30 mm.). Cyclospila Meyr. (30 mm.)

en Argopis Meyi'. (20 mm.). Ook mijne AedioiJes? Orieuialis ^ die

mede tot Diplotyla moet worden gebragt en de hierboven be-

schreven Javanaüs zijn grooter en daarbij krachtiger gebouwd.

Daar ik echter geen ander verschil kan vindon , komt het mij

voor dat eene generieke afscheiding onnoodig is. Dauaga Pulla-

talis Swinhoe. Proc. Zool. Soc. of Lond. 1889 p. 420 behoort mede

tot dezelfde groep van Diplotyla. Volgens Hampson , IV p. 236, zou

zij dezelfde zijn als Aeg'miiusaüs Walker , wat ik niet wil beoor-

deelen, maar het is zeker dat PiUlatalis Swinhoe, die ik ook door

wijlen Ragonot ontving, uitstekend overeenkomt met Hampson's

beschrijving en afbeelding fig. 142, 1. c. Alleen zie ik geene

behaarde voortarsen.

Naar Hampson 2ou de bovenvermelde Aegimiusalis (^Pullaialis)

tot Lederer's genus Piletocera behooren. Dit komt mij echter niet

zoo voor. Eerstens om het ontbreken der behaai'de voortarsen , ten

tweede omdat Lederer stellig zegt, Beitrag p. 139 (sep.) «Fühler

mit .... einem filzig behaarten Knoten bei der Mitte, dahinter

aber keine Krümmung». Jeglmiusalls {Piillatalis) mas. nu heeft

sprieten die althans duidelijk eenmaal gekromd zijn achter de ver-

dikking, zooal niet tweemaal, gelijk Meyrick's beschrijving eischt

en ook Orientalis Snell. vertoont. Hampson's genus Piletocera is

dus niet het Lederersche en moet met Diplotyla worden vei'eenigd.

Bij (iiiadralis m. zijn de sprieten twee derden zoo lang als de

voorrand der voorvleugels, tot twee derden zwart, dan op den rug

') De afbeelding vau de vlinders wordt bij een volgend stukje geleverd
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witachtig'. Zij zijn verder tot twee derden zeer stomp gekerfd, dan

sterker, hebben eene bogt op een derde en eene tweede, met

een wit haarbosje, op twee derden; overigens zijn zij fijn be-

wimperd. Palpen zoo lang als de kop , opgerigt en gebogen , lid 1

langer behaard en daardoor breeder dan lid 2; lid 3 dun, rolrond
;

zij zijn onderaan wit, verder zwart. Bijpalpen klein. Bijoogen

duidelijk. Bovenzijde van lijf en vleugels roetkleurig zwart, dof,

de laatsten tegen den achterrand donkerder. Voorvleugels met

eene reglstandige, eerst op de helft duidelijke, buiten waarls zwart

afgezette dwarslijn op een derde, een bijna vierkant wit vlekje in

de middencel vóór een bruingeel lijntje op de dwarsader, juist

daarachter met een bleek okergeel vlekje aan den voorrand en dan

met eene sterk bogtige, den staarthoek bijna rakende bruingele

tweede lijn. A-chtervleugels met eene hoekige bruingele middenlijn.

Franjelijn zeer fijn bruingeel. Franje grijs met eene dikke i'oet-

zwarte deelingslijn.

Onderzijde der vleugels zwartgrijs , met dezelfde teekening als

boven , iets vlekkiger.

Borst, buik en pooten zijn bleek okergeel, de laatsten (even-

eens gevormd als bij PiiUataÜs) , aan de buitenzijde , het minst op

de tarsen, zwart bestoven. Achterlijfsrug met een fijn geel dwars-

lijntje bij den wortel.

West- Java, Preanger, 5000 voet (16 —1700 meter). Van de

beeren Sytholï en Anthony ontuangen.

Goniorhynchus Flaviguttalis. Warren, Ann. and Mag. of Nat.

Hist., Ser. VI, 17 p. 140 (1896)— Hampson, Moths of

India IV, p. 323 (1896.

Dr. Koningsberger nam deze soort ook op Java waar. Zij zal

wel in een nieuw genus moeten worden geplaatst, even als P/«/;/'--

helzonalïs Hampson , want de voorvleugels hebben een indruksel

op het midden , de mannelijke sprieten zijn gewoon gevormd en

het achterlijf heeft op den rug geen kammetje voor de staaitpluim.

Een en ander levert een wel wat te groot verschil op met iìrafalis

Lederer, waar de mannelijke sprieten een tandje op den rug
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hebben bij de helft en dan plolseUng gebogen en verdund zijn,

terwijl het achterlijf vóór het uiteinde een kamnietje op den rug

bezit en geen indruksel op de voorvleugels wordt gevonden. Ik

heb dit aangeteekend en afgebeeld, Tijds. v. Ent. 26, p. 133,

pi. 8, fig. 2, la (1883), maar de heer Hampson heeft het niet

opgemerkt want hij zegt van Graialis , Op cit. p. 322 «Antennae

of male with the shaft smooth and ciliated» , en spreekt van het

achterlij fskammetje niet. Gratalls Led. is eigenlijk nader verwant

aan het genus Semioceros Meyrick, Trans Ent. Soc. of London

1884 p. 318 maar toch nog anders, en dus kan het genus

Goniorhynchus, met verbeterde karakteristiek, zeer goed blijven,

althans voor Gratalis Lederer, want misschien is Gratalls Hanips,

niet dezelfde en zou deze Minuaüs Walker moeten heeten.

Wat Plumbeizonalis en FlavlgnttaUs aangaat, waarvan Hampson

eene sectie II van Goniorhynchus vormt, zoo zou ik bij eene

generieke afscheiding den naam Lapethia voorslaan. Warren schrijft

wel : Gonioryncus doch dit verschil is te onbeduidend en zou aan-

leiding tot verwarring geven.

Dat Lederer zijne Gratalls als eene twijfelachtige Botys beschouwde,

heb ik reeds aangewezen Zoo mijn vermoeden ten opzigte van

Gratalls Hanips. juist is, kon die soort {^Minualls Walker), wel in

Botys A, a. «. Lederer komen. Ik heb haar van Ragonot ook wel

onder den naam Butyrosa Swinhoe ontvangen, doch dit is denkelijk

een naam in litteris. Indien men voor Gratalis Led. den naam

Goniorchynchus niet wenscht aan te nemen, sla ik Asciodella m. voor.

Conchylodes Privalls m. nov. spec. —PI. 16 fig. 1 (<?).

Vijf exemplai'en van beide seksen 24—26 naïi.

Deze soort, met Blaphana Gram., Snell. , Tijds. v. Ent. 15

(1872) p. 95 pi. 7 fig. 13, de grootste mij bekende van het genus,

onderscheidt zicli van al de andere , eerstens door de zeer helder-

witte kleur dei' bovenzijde en dan door liet ontbreken van zwarte,

hetzij geheel gevulde, of in het midden lichte, zwarte middenvlek-

ken der vleugels. In plaats daarvan ziet men op de dwarsaders

slechts flaauwe vlekjes, die bleekbruin zijn gelijk de dwarslijnen.
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Daar mijne exemplaren zeer gaaf' en frisch zijn kan dit gemis van

zwarte middenvlekken niet veroorzaakt zijn door afvliegen. De mede

vrij helderwitte Paiicipimcialls Snell. , Trans. Ent. Soc of London

1890 p. 633 pi. 19 flg. 2, heeft vrij groote
,

gevulde zwarte

middenvlekken, maar rnisi de zwarte schrapjes en stippen langs

den voorrand der voorvleugels.

Sprieten en palpen wit , de laatsten aan de achterzijde smal

zwart. Kop, thorax en achterlijf even wit als de hovenzijde der

vleugels; twee stippen aan den wortel der schouderdeksels en twee

hij dien van het achterlijf, dat op den rug een weinig bleekbruin

is gevlekt, zijn zwart. Twee vlekjes aan den wortel van den

voorrand der voorvleugels, zooinede gaandeweg in grootte en aantal

afnemende schrapjes en stipjes verder langs dien rand en twee

halve kringen ongeveer op drie en vier vijfden daarvan zijn ook

zwart , benevens twee stippen in en onder de vleugelpunt , maar

van eene zwarte stip bij den binnen randswortel zie ik bij geen

mijner voorwerpen eenig spoor. De dwarslijnen, uit eene regl-

standige halve op een vierde van den binnenrand der voorvleugels,

eene tweede voorbij de helft, die scherphoekig is gebroken en langs

ader 2 uitgewischt benevens eene middenlijn der achtervleugels,

die in vorm gelijk is aan de tweede der voorvleugels , zijn breed
,

niet scherp , even bleek bruingraauw als de kleine middenvlekken.

Ader 2 der voor- en 3 der achtervleugels zijn bij den achterrand

met een zwart vlekje geteekend , een kleiner ziet men aan de

punt der laatsten en nog een aan het eind hunner middenlijn, op

den binnenrand.

Franjelijn fijn
,

graauwbruin. Franje minder wit dan de vleugels,

ten gevolge van eene iets vervloeide, bleekbruine lijn over hunne

wortelhelft. Onderzijde der vleugels wit, met stofgrijs bestoven

voorrandshelft der voor- en punt der achtervleugels en verder met

eene flaauwe herhaling van de teekening der bovenzijde. Borst
,

buik en de- gladbeschubde pooten zijn wit.

West-Java, Preanger, ruim 5000 vt. (16 —1800 meter). —
Van de lieeren P. T. Sijthoff en R. .1. B Anthony ontvangen.
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Genus Stenicilla m. nov. gen.

De eenige soort die ik tot dit nieuwe genus breng, herinnert

door haar uiterlijk eenigszins ^lUXì Dupoiiohella FoveallsTjiiWev , maar

de man heelt op de voorvleugels in en onder de middencel geeno

kale indruksels, zijn aderbeloop is geheel normaal en de pulpen

zijn anders terwijl de tweede dwarslijn der voorvleugels ongeveer

op de helft geene buitenwaartsche bogt maakt maar wel eene tegen

den wortel.

Grooter is de overeenstemming met de genera Stenia Guen.
,

Led. en Blepharomastix Led.

Van het eerste onderscheiden haar de kortere, dikkere sprieten,

van het tweede de uit één punt met den steel van 8

—

iO, niet

zooals bij dat genus, ver daarvan verwijderd, ontspringende ader 11

der voorvleugels en de driekante, ver van de lipvoelers ingeplante

niet dunne en draadvorrnige bijpalpen. Het laatste kenmerk duidt

inderdaad eene verwantschap aan met I'arapoynx Hübn. , Led. en

daarom wensch ik Stenicula op dat genus te laten volgen.

De bouw van den vlinder is slank , het voorhoofd een klein

weinig uitpuilend. Zuiger en bijoogen aanwezig. Lipvoelers anderhalf

maal zoo lang als de kop , iets smaller dan de oogen , schuin op-

gerigt, lid 2 aan de voorzijde iets grof en ruig behaard , 3 lolrond,

dun, glad beschubd, korter dan de helft van 2. Bijpalpen ver

van de lipvoelers, iets kwastvorniig. Sprieten twee derden zoo lang

als de voorrand der voorvleugels, draadvoi-mig , bij den man wat

dikker dan gewoonlijk , naakt. Thorax en achterlijf gewoon gevormd
;

dit langer dan de achtervleugels en wel bij beide seksen.

Voorvleugels langwerpig, met vlakken voorrand, duidelijke doch

stompe punt en iets gezwaaiden achterrand. Achtervleugels iets

breeder. Pooten dun
,

gewoon gevormd en gespoord , vrij glad

beschubd.

Voorvleugels met 12 aderen, 2—5 uit de middencel, 4 en 5

nabij elkander ontspringende, 6 uit twee derden, 7 uit de spits

der d warsader, aan den wortel ongebogen , 11 uit één punt met

den steel van 8—10. In de achter vleugels 2 —5 als in de voor-

vleugels, O uit één punt met den steel van 7 —8,
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Stenicula Flavicaput m. nov. spec. PI. 16 fig 2 (i), fig. 3.

(kop met. pal pen enz.).

Twee mannen van 19,20, een wijfje van 23 mm.

Lipvoelers aan den wortel geelwit, verder graauwbiuin. Bijpal-

pen geelwit , met donkere schubben. Sprieten l)iuingeel. Kop oker-

geel. Thorax leemkleiirig bi-uin.

De grondkleur der voorvleugels is bij den man bleek leemgeel,

met eene dunne graauwbruine bestuiving waai'tusschen di'ie dwars-

lijnen zijn uitgespaard; eene eerste, onder den voorrand gebrokene

op een zesde, eene tweede, bijna evenzoo gevormde op een derde

van den vleugel en eene derde, die niet ver van de vleugelpunt

begint, bijna regt doorloopt tot ader 2, dan daarlangs terug gaat

tot haren wortel en eindelijk, niet regt, zooals gewoonlijk bij

de Pyraliden , maar met eene kleine bogt, naai' den binnem-and.

'Deze dwarslijnen hebben, de eerste aan de wortelzijde, de tweede

buitenwaarts, eene breede, graauwbruine schaduw en op de dwai's-

ader ziet men eene vrij groote ronde graauwbruine middenvlek

met oen ilonker streepje langs den voorrand daarboven. Achter-

rand vrij helder bleek leemgeel.

De voorvleugels van het vrouwelijke exemplaar zijn vrij een-

kleurig graauwbruin met de dwarslijnen en hare beschaduwing
,

zoo mede de middenvlek als bij den man maar alles op den

donkeren grond weinig uitkomende, de lijnen zeer fijn en de

achterrand niet lichter, echter met eene fijne gele golflijn. Franje

als de aangrenzende vleugel gekleurd.

Achtervleugels vuilwit, tot vijl' zesden met grijze bestuiving

waarin eene hoekige lichte dwarslijn op drie vierden is uitgespaard.

Dwarsader met eene donkere middenvlek Franje grijs.

Onderzijde met eene flaauwe schets van de teekening der boven-

zijde.

West- Java: Gedeh *), 4506 voet; Oost-Ja va : Tengger gebergte :

2100 voet.

') Niet „Gede" (verg. Tijds. v. Ent. 41 p. 205); dit is eene Diiitsohe .spelling

evenal.s „Sukabumi", voor Soekaboenii zooal.s de heer van d(ïr Wnlji, uit onkunde,

schreef.
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Hydrocampa Distinctalis Rae:onot, Ann. Soc. Ent. de France

1894 p. 174.

Is dezelfde als Oligosügvia Corculìua Butler, lUustr. Ill p. 75

pi. 59 flg. 7 (1879) en buitendien niet meer dan eene variëteit

van Kydrocampa Stagnata Donovan , zich in hoofdzaak onderschei-

dende door tot twee derden donker graauwbruinen voorrand der

voorvleugels en iets dikkere donkere teekening. Deze is geheel aan-

gelegd als bij Stiiffiuita.

Ook Dr. Staudinger houdt, zooals ik later zie, die Distïncfalis

slechts voor eene variëteit van Slagnata (liis X 2 p. 343 (noot)

(1897).

Hydrocampa (A) Lipocosmalis m. nov. Spec. PI. 16 fig. 4 [$)

en fig. 5 (kop) 13—15 mm.

Vijf gave en frissche exemplaren van beide seksen, 13 —15 mm.

Ik plaats deze soort in Hydrocampa, afdeeling A, Lederer,

hoewel ik niet over het hooM zie, dat ader 10 der voorvleugels

niet gesteeld is met 8 en 9 maar naast den steel van die aderen
,

uit de spits der middencel ontspringt.

Men zou ook , om de teekening iler vleugels aan Pterygysus

Butl. (Isopteryx Guen. , Led.) kunnen denken, maar ook bij dit

genus moeten de aderen 8 —10 gesteeld zijn en de vorm der

palpen komt toch meer met dien van Hydrocampa overeen. Voor

eene Botys A, b. «. Lederer, zijn de lipvoelers te smal, het eind-

lid te spits en de bijpalpen te veel ontwikkeld.

In de achter vleugels zijn, bij den man, de aderen 3 en 4 een

weinig verdikt en gebogen.

Palpen geheel krijtwit, hoogstens lid 2 buitenwaarts een weinig

bruinachtig. Sprieten haarvormig , ook bij den man naakt , op den

rug wit, op de onderzijde bruinachtig. Kop en thorax krijtwit,

de laatste met twee okergele langslijnen. Grondkleur der vleugels

krijtwit. Aan den wortel der voorvleugels ziet men twee okergele

stippen, dan volgen twee zulke dwarslijnen; zij zijn ongegolfd,

loopen evenwijdig en achter de tweede ziet men een okergeel
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vlekje in de middencel. Voorrand vervolgens met twee of' drie

okergele stippen. Het midden van den vleugel wordt ingenomen

door een' breeden , okergelen , donker en lichtgemengden band

,

waarin zijn uitgespaard een tweemaal getand, wit midden'^treepje

en eene tweemaal hoekig gebroken ongegolt'de witte dwarslijn wier

boveneind flaauw buitenwaarts is gebogen en fijn zwart gezoomd

terwijl het ondereind zeer schuin is. Achtervdeugels met een oker-

geel dwarsstreepje aan den wortel, het midden eveneens breed,

donker en licht gemengd okergeel , ook met een driekant wit midden-

vlekje en eene hoekige witte dwarslijn, maar wier boven- en onder-

eind buitenwaarts fijn wit zijn gezoomd. Franjelijn met zeer fijne

bruine streepjes; franje geelwit. Achterlij fsru g geelwit.

Onderzijde der vleugels wit, met eene flaauwe schets van de

teekening der bovenzijde. Borst, buik en pooten wit, de laatste

aan de buitenzijde een weinig okergeel gevlekt.

Deze sourt heeft eene schijnbaar groote, maar slechts opper-

vlakkige gelijkenis met Agrofera (JS'istrii) Opalina Moore (Barcealis

Hamps.), maar de palpen zijn daar geheel anders, met driekant

eindlid , verder wit, bruin gebandeerd (zie pi. 16 fig. G). Ook is

de tweede dwarslijn bij Opalina fijn gegolfd en de gele bijmenging

citroen- niet okergeel. Stellig worden beide soorten dikwijls ver-

ward. Poriüalis Moore , Hampson heeft daarentegen in bouw zeer

veel overeenkomst met Lq)ocos?nalis , daar is ader 10 der voorvleugels

mede ongesteeld en vertoonen de achtervleugels bij den man in

de cellen 2—4 iets dergelijks als bij de thans beschreven soort.

Ook dit kenmerk ontbreekt bij Opalina mas.

West-Java, Buitenzorg Door Mr. Piepers ontdekte

Oligostigma Falcatalis m. nov, spec. PI. 16 fig. 7 (<^) en fig.

8 (kop).

Zes exemplaren van beide seksen. 16^19 mm.

Deze soort behoort tot de kleinere van het genus; zij doet denken

aan de grootere Adjunciaün Snell., Tijds, v. Ent. 38 p. 158 pi. 6

fig. 17, 18 (1895), maar eerstens zijn de strepen der voorvleugels

wier punt eenigszins is omgebogen , ten deele meer leeinkleurig
,

T{jdsr/n\ v. En torn. XLIU lU
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dan ontbreekt bij den man de omslag aan hunnen voorrand , de

palpen zijn geheel anders, het wortellid der sprieten niet zoo ver-

dikt, daarentegen is de schaft op ongeveer een vijfde stomp geknakt,

aan de achterzijde dikker beschubd en kort en grof behaard en

de achlerdijen hebben bij Falcatalis aan de binnenzijde eene dikke

zwarte beharing v^'elke bij Adjunclalk mas ontbreekt. Bij het wijfje

mist men de vermelde bijzondere mannelijke kenmerken , de palpen

zijn wel eveneens als bij den man, maar de (veel dunnere) ,
draad-

vormige sprieten normaal gevormd en men vindt geene dikke be-

haring aan de acliterdijen. Het aderstelsel is zoo als bij Adjuuctalis,

de aderen 4 en 5 der voor- en achtervleugels zijn gesteeld
;

7

ontspringt uit den wortel van den steel van 8—11.

Palpen niet langer dan de kop, half zoo breed als de oogen
,

grof behaard aan de voorzijde, vuilwit, lid 2 en 3 op zijde bruin-

grijs. Sprieten en kop bleek grijsgeel , ook de tliorax. Voorvleugels,

als boven gezegd, aan de punt kort omgebogen, de voorrand bijna

vlak, de achterrand vrij schuin, de staarthoek wat vlak, de bin-

nenrand met eene lange flaauwe bogt bij den wortel en deze l)ij

den man met eene langere beharing.

Grondkleur der voorvleugels glanzig wit , hun voorrand tot de

helft smal leemkleung, evenzoo eene duidelijk begrensde driekante

vlek en eene onderaan daarmede ineenvloeijende streep daarachter.

Eene wat ongelijke streep op den binnenrand en eene aan beide

zijden fijn zwart gezoomde langs den achterrand zijn helder bleek

okeigeel. Achtervleugels mede glanzig wit, eene naar achteren ver-

breede en daar met eene streep op den achterrand ineenvloeijende

middenlangsstreep zijn bleek okergeel. De laatste is wat afgebroken

zwart afgezet en heeft onder de uitsnijding ééne helderv^'itte, fijn

zwart gekerndc stip. Franje grijs, aan de voorvleugelpunt donkerder.

Onderzijde der vleugels vuilwit, met flaauwe sporen van de teekening

der bovenzijde
;

onder de uitsnijding der achtervleugels twee fijne

zwarte stippen.

Achteilijfsrug bleek graauwgeel; de buik , borst en pooten vuilwit.

West-Java: Ruitenzorg, van den heer G. J. Oudemans ontvangen

en Sumatra, in de collectie van het Pominersche Museum te Stettin.
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Oligostigma Excisalis m. nov. spec. PI. 16 fig. 9 (j).

Twee paren; 4 8—19 mm.

Deze sooi't, van dezelfde grootte als de voorgaande, onderscheidt

zicli , onder de mij bekende, door de bleeke kleur van de gele

teekeningen, door de donkere stip aan den voorrand der voorvleugels

en door de vlakke uitsnijding van den achterrand der achtervleugels

tusschen de aderen Ic en 3.

Lipvoelers opgerigt , dun, iets langer dan de kop, aan de vooi'-

zijde hij het wijfje iets ruig behaard. Geene bijoogen. Sprieten

draadvormig , normaal gevormd, iets onzuiver wit evenals kop,

thorax en achterlijf.

Voorvleugels mei Oaauw gebogen voorrand, vrij scherpe pnnt,

schuinen , ongebogen achterrand en tegen den wortel flaauw ge-

l)0gen binnenrand. Aan de achfervleugels is de binnenrand wel

iets koitei' dan gewoonlijk, de achterrand, als l)oven l)eschreven
,

vlak uitgesneden. Grondkleur der vleugels wit, flaauw glanzig,

met bleek okergele teekening.

Langs den voorrand der voorvleugels loopt eene flaauwe gele

streep tot aan de zwarte stip op drie vijfden , vervolgens gaat de

streep schuin naar binnen tot den wortel der adei'en 3—5. Bin-

nenland met eene even flaauwe streep, bijna tot den staarthoek.

Achter de middencel ziet men nog een geel vlekje aan den voorrand,

dat zich in eene zeer flaauwe, gegolfde donkere lijn voortzet, dan

volgt eene naar onderen versmalde gele streep , en op den achter-

rand ' eene aan beide zijden fijn zwart afgezette. Ook gaat er nog

eene fijne grijze lijn van het eind der middencel naar den staarthoek.

Achtei'vleugels met eene smal toeloopende gele streep langs den

voorrand
,

(dus niet voorbij het midden van den vleugel , zooals bij

de meeste andere soorten) die binnen waai'ts fijn zwart is gezoomd

en eene tweede langs den geheelen achterrand. Deze laatste verbreedt

zich tot aan de vleugelpunt, is van den staarfiioek tot ader 4 aan

beide zijden zwart afgezet, dan komen aan de buitenzijde drie korte

zwarte streepjes en eene witte stip juist onder de uilsnijding. Franje

lichtgrijs, aan de voorvleugelpunt met eene donkergrijze vlek.
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Onderzijde wit met eene flaauwe schets van de teekening der

bovenzijde en grijsbestoven voorvleugels.

Wat het aderstelsel aangaat . zoo zijn de aderen 4—5 der voor-

vleugels gestoeld , 7 ontspringt uit één punt met den steel van

8—10, ader 11 komt uit vier vijfden van den voorrand der mid-

dencel en heeft eene korte bogt vóór de helft. In de achtervleugels

zijn de aderen A—5 ook gestoeld en is de steel van 7 —8 (die

met ader 6 uit één punt ontspringt) , iets gekromd.

Pooten wit, de sporen vrij lang, de achterscheenen bij den man

met eene dikke pluim van witte en zwarte haren die soms waaijer-

vormig uitstaan,

West-Java. Buitenzorg. G. .1. Oudemans.

Genus E U g a H 1' Î a m. nov. gen.

De nu te beschrijven soort is wel door de vleugeladeren het

naast aan de afdeeling A van Parapoynx Lederer verwant maar

wijkt daarvan toch zoo zeer af in andere opzigten dat ik, bij de

onmogelijkheid om haar behoorlijk in een ander genus te huisvesten
,

wel moet overgaan tot de voiming van een nieuw. De teekening

van den vlinder herinnert het meest aan die van Cataclysta,

Zuiger en bijoogen zijn aanwezig, de lipvoelers dun, gebogen,

iels langei' dan de kop, met lang , spits eindlid. Bij palpen duidelijk
,

ver van de lipvoelers ingeplant. Sprieten weinig langer dan de

hellt van den voorrand der voorvleugels, draadvormig. Vooihoofd

vlak.

De bouw van den vlinder is eenigszins gedrongen , de vleugels

wat koit en breed, het achterlijf niet langer dan de achlervleugels.

Vooi'vleugels met duidelijke punt. en flaauw gebogen achterrand,

die dei' achtervleugels in het midden vlak. Teekening der donker

gekleurde vleugels, als boven gezegd, aan die van Cataclysta herin-

nerende, in de voorvleugels zijn de aderen 2—5 ongesteeld , 6 ont-

springt uit drie vijlden, 7 bovenaan de dwai'sader en is aan den

wortel ongebogen; 8—10 zijn zeer lang gestoeld, Il ontspringt

nabij den wortel van den steel van 8^—10.
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In de achtervleugels is de middencel weinig langer dan een derde

van den vleugel, de aderen 3—5 ongesteeld, 8 zeer lang.

Poolen vrij lang, gewoon gevormd, glad beschubd 5
de sporen

zeer lang.

Eugauria Compactalis m. nov. spec. PI. 16 lig. 10 (?).

Zes exemplaren van beide seksen ;
13 —15 mm.

Kop en sprieten aardbruin; palpen iets lichter. De bovenzijde

van het lijf en der vleugels is ook aardbruin, donker, dof. Voor-

vleugels vrij wel eenkleurig; nabij het eind van hunnen voorrand

zift men eene witte en eene iets onzuiver oranjegele streep die,

ongeveer evenwijdig met den achterrand en min of meer spits

eindigende, tot de aderen 5 en 4 doorloopen en door eene fijne

lijn der grondkleur zijn gescheiden. Acht(;r de oranje streep ziet

men nog eene witte stip in de vleugelpunt. Franje als de vleugel
,

met eene zwarte lijn over den wortel.

De achtervleugels vertoonen sporen van twee dikke, convergee-

rende
,

gegolfde donkere dwarsstrepen en hebben vóór den achter-

rand eene in het midden iets broedere koolzwarte streep met vijf

fiine witte stippen. Bij den staarthoek ziet men nog eene zesde

witte stip. Franje iets grijzer dan de vleugel.

De onderzijde der vleugels is bijna gelijk aan de bovenzijde,

de grondkleur iets valer, de teekening wat scherper en in het

bijzonder de zwarte band langs den achterrand der aciitervleugels

fijn oranjeokergeel afgezet aan de wortelzijde.

West-Java: Preanger: 14—1800 meter. P. T. Sijthoff.

Parapoynx Hartoghialis Snell., Tijds. v. Ent. 15 p. 97 pi. 7

tig. 6, 7 (187'2).

Deze soort is later beschreven en afgebeeld door Moore, in de

Lepidoptera of Ceylon III p. 314 pi. Ì8'2 û^. 3 {i8Sb) a.1» Can^ e /Ja

(nov. gen.) Rectiliuea en verder als Parapopix Griseolalis door

Hampson, Illustr. IX p. 176 pi. 174 fig. 12 (1886). Daarna heeft

echter de heer Hampson ontdekt , dat ader 7 der voorvleugels met

8 en 9 is gestoeld, wat inderdaad eene belangrijke afwijking van
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Parapoynx vormt en te gelijk, dat zijne Grlseolalis dezelfde is als

LauffeUa Rectilinea Moore. Hij heeft haar dus generiek afgescheiden

en voor het genus den naam van Moore aangenomen, zoodat zij

in de Moths of India IV p. 137 fig 76 (1896) en Trans. Ent.

Soc. of Lond. 1896 p. 488 cum fig. als Cangetta KectilineaMoove,

voorkomt. Heeft nu wat den specifieken naam aangaat de mijne

{HarfogJiiaUs) de voorkeur, zoo is het zeker, dat Hampson's gene-

rieke afscheiding dient te worden aangenomen en het dier voortaan

Cangetia (Moore, Hps) HartoghiaÜs Snell. moet heeten.

De afbeelding in het Tijdschrift maakt de soort goed kenbaar.

Of intussclien het genus Cangetta toch niet nader aan Parapoynx

dan aan Endotricha, in welks buurt Hampson het plaatst , verwant

is , is eene vraag , die ik later zal bespreken. Zeker is het dat het

gesteeld zijn van ader 7 der voorvleugels hier, m. i. evenmin eene

nadere verwantschap met Endotricha te kennen geeft als bi] mijn

genus Nymphicula (zie Midden-Sumatra, Lepidoptera p. 78 (1880)

waar die ader ook met 8, 9 (en 10) gesteeld is, terwijl al het

overige, o. a. kleur en teekening, de soorten toch duidelijk als

verwanten van Gatacïysta, Parapoynx en Hydrocampa doet kennen.

HartoghiaÜs ken ik , behalve van Afrika , ook van Assam (Hamilton)

en Java (Piepers).

Behalve IlartoghiaUs Snell. en Albocurnea Warren, hei) ik nog

eene derde, onbeschreven soort van Cangetta. Ik noem haar:

Cangetta Murinalis m. nov sp.

Een man en twee wijfjes; 8—9 mm.

Wat de genei'ieke kenmerken aangaat komt deze soort ,
die

nog kleiner is dan de beide andere (//cw/rv/y/zitó/i* Snell. 14—10 mm.,

Albocurnea Warr. volgen Hampson l'i mm.), geheel en al met

de generieke beschrijving van den heer Hampson overeen. Zij onder-

scheidt zich van eerstgenoemde soort —in kleur hare naaste ver-

wante —vooral door de mindere gi'ootte en dan door het ontbreken

van de dikke zwarte, bovenaan verbreede en wortelwaarts getande

zwarte franjelijn en de breede sneeuwwitte franje.

Palpen grijs, met wit eindlid. Sprieten voorbij een derde met
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driekante leden, grijs, fkiauw donker geringd. Kop grijs, witge-

rand. Thorax, achterlijfsrug en bovenzijde der vleugels helder,

zuiver lichtgrijs, eentooniger dan bij IlartoghiaHs) de grond is

echter fijn en gelijkmatig donkei" bestaven. Men ziet op de voor-

vleugels twee flaauwe, donkerder dwarslijnen; de eerste is boven,

de tweede onder de helft stomp gebroken en deze heeft aan den

voorrand, wortelwaarts , eene kleine driekante witte vlek. Midden-

veld met twee uiterst flaauwe donkere niiddenteekens. Achtervleu-

gels met eene donkere, tweemaal stompgebroken middenlijn.

Franjelijn donkergrijs, dik, maar niet scherp, wortelwaarts iets

vervloeid, bovenaan een weinig verbreed en aldaar met een zeer

klein wit vlekje. De franje is breed, sneeuwwit, met eene iets

gegolfde donkere lijn over den wortel.

Onderzijde der vleugels bijna als boven , alleen de dwarslijnen

zeer flaauw. Borst en pooten grijswit, de buik grijs.

Java, Buitenzorg en Batavia. —Mr. Piepers.

Cataclysta? (Stenia) Praestrictalis Led. —PI. 17 tig. 13 (kop

met palpen).

Door Lederer is in het Wien. Ent. Moaatsehr. deel VIII op

pi. 18 fig. 12 eene Pyralide als Steuia Praestricfalis afgebeeld, die

in zijn tekst niet meer wordt vermeld en van welke ook verder,

voor zoover mij bekend is , niemand heeft gewaagd. Drie exem-

plaren dezer soort bezittende, komt het mij niet ongepast voor,

daarvan iets te zeggen.

Met het aderstelsel beginnende, bevind ik dat ader 8 der achter-

vleugels met 7 is verbonden en de steel van beiden met ader 6

uit de spits der middencel komt. De aderen 3 —5 der voorvleugels

zijn ongesteeld (hunne ader 2 ontspringt uit drie vierden van den

binnenrand der middencel, 3 iets nader bij de uit één punt

komende 4 en 5 dan bij 2): ader 6 komt uit -^ der dwarsader,

de aan den wortel ongebogen ader 7 uit hare spits, 8—9 zijn

gesteeld; 10 komt uit de middencel. Het voorhoofd is vlak, ader

5 der achtervleugels aanwezig, de vleugels zijn niet uitgesneden
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(de punt der voorvleugels vrij scherp), de bijpalpen aanwezig,

opgerigt, draadvormig.

De bijoogen kan ik , ook bij bevochtiging yan den kop met

terpentijn, als wanneer zij anders duidelijk zigtbaar worden, niet

ontdekken. Verder is de binnenrand van de middencel der achter-

vleugels op de bovenzijde onbehaard en de zuiger aanwezig Van

de lipvoelers steken de leden 1 en 2 regtuit, 3 is opgerigt en

ongebogen (zie afbeelding), de sprieten zijn zoo lang als twee

derden der voorvleugels, ader il van deze is schuin (onderaan

iets gebogen). Pooten gewoon gevormd en gespoord
,

glad beschubd.

Ten slotte hebben wij dus de keus tusschen de genera Paracymoriza

Warren, Ann. and Mag. of Nat. Hist. Ser. 6, VI p. 479 (1890) (
=

Cymoriza Led. , nee Guenée) en Calaci ysta. Van het eerste wijkt
,

naar de beschrijving, PraeslrictuUs door de palpen af maar ook

Gataclysta verschilt door de palpen, den vleugelvorm en door de

gesteelde ader 10 der voorvleugels.

Een nieuw genus ware dus niet overbodig doch daar ik Prae-

sfrictalls niet voldoende vergelijken kan met verwante vormen
,

wil ik dit aan anderen overlaten en voorloopig de soort in het

genus Catalysta plaatsen Alleen wensch ik op te merken, dal ik

als zulk een verwante vorm beschouw Farapoynxï OhmhUalïs

Christoph, Bull, de Moscou 1881 p. 32, waarvoor Ragonot het

genus Alpherakia vormde (Ann. Soc. Ent. de France, 1890 Bul-

letin p. 92, 1891 p. 520, die echter geeiie Crambide is, zooals

Ragonot teregt opmerkt. Ik doe dit. hoewel bij Alpherakia ader 7

der voorvleugels uit den steel der aderen 8 —9 komt terwijl zij bij

Praestrlcialls uit de spits der dwarsader ontspringt. Dit duidt nog

geene verwantschap aan met Endotriclia , want ader 6 der voor-

vleugels ontspringt niet uit één punt met den steel van 7 —

9

zooals daar, maar, zooals hierboven gezegd, uit drie vijfden der

dwarsader. Het laatste houd ik voor belangrijker dan de oorsprong

van ader 7.

Bij Alpherakia zijn overigens de bijoogen ook niet aanwezig en

de sprietleden legen het eind driekant , zooals bij Praeslrictalis
,

maar de bijpalpen zijn driekant en het eindlid der lipvoelers steekt
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regtuil (zie PI. 17 fig. 14; de beschrijving der palpen bij Ragonot

is niet zeer sclierp). Binnenrand van de middencel der achtervleugels

ook onbehaard

De drie exemplaren van Fracstricfalis die ik bezit , zijn door Baron

von Noleken op zijne tweede reis in Coluinbie gevangen. Een daai"-

van (een man) , komt met Lederer's goede afbeelding overeen , een

tweede verschilt door eene okergele donker gelijnde vlek achter

het halve maantje op de dwarsader der voorvleugels en eene zwart-

grijze daaronder, terwijl het derde, ook een wijfje ^ met den man

overeenkomt maar het aderbeloop grijs is.

Twee eenigszins aan PraestrictaUs verwante soorten wil ik vertier

beschrijven :

Cataclysta? Phoxopteralis m. nov. spec. PI. 17 fig. 11 en 12.

Een man van 17 mm.

De vleugel vorm is bij deze soort niet zonder overeenkomst met

dien van de voorgaande Praeslricialls , de punt der voorvleugels

echter wel zoo scherp, de achterrand der achtervleugels in cel 4

uitgesneden , hunne punt stomp. Ader 2 der voorvleugels is zooals

bij Praesirlcfalis ,
3—5 ontspringen na bij elkander, 6 en 7 als

bij de voorgaande soort, 8—10 echter zijn gesteeld. In de achter-

vleugels ontbreekt ader 5; 6—8 zijn als bij Praes f

r

letalis. Lip-

voelers als bij Cataclysta, gebogen, dun, spits; bijpalpen vrij lang,

aan het eind wat verbi'eed. Zuiger aanwezig, bijoogen ontbrekende,

sprieten aan het eind met driekante leden, voorhoofd vlak. Pooten

gewoon gevormd.

Kop, palpen, sprieten en thorax zijn bleek okergeel , eenigszins

wit gemengd, de buitenzijde der lipvoelers grootendeels zwart.

Ook de bovenzijde der vleugels is wit en okergeel gemengd , laatst-

genoemde kleur heelt echter de overhand langs de buitenzijde der

voor- en aan de punt der achtervleugels. Op de eersten is de

voorrand een weinig zwart bestoven tot eene dubbele , onder den

voorrand zeer kort gebroken, verder eenigszins schuine witte, aan

beide zijden zwarlgerande dwarslijn op een derde. Dwarsader fijn

donker geteekend. Tweede dwarslijn mede wit, het bovenste derde
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aan beide zijden zwart gerand. Golüijn twee maal rond gebogen
,

wit , buitenwaarts zwart afgezet.

Achtervleugels op een vierde met eene voortzetting van de eerste

dwarslijn der voorvleugels, op drie vierden en voor den achterrand

tnef eene van de tweede lijn en de golflijn.

Franjelijn fijn zwart, wat afgebroken. Fianje wit en geel, een

weinig donker gevlekt.

Onderzijde der vleugels wit , langs den voor- en achlerrand der

voor- en aan de punt iler achtervleugels zwartgrijs bestoven , verder

met sporen van de teekening der bovenzijde. Borst , buik en pooten

wit, geel gemengd.

Brazilië; nadere lokaliteit onbekend. In mijne collectie.

Cataclysta? Harpalis m. nov. spec. PI. 17 fig. 1 (?).

Een paar; de man 12, het wijfje 17 mm.

Ook deze soort houd ik voor eene verwante der beide voorgaande
;

de vleugelvorm heeft veel overeenkomstigs, de punt der voorvleugels

is echter scherper, hun achterrand meer gebogen; daarentegen is

de achterrand der achtervleugels onder de stompe punt slechts

uiterst flaauw uitgesneden Sprieten bij den man met eenigszins

driekante leden, bij het wijfje dun, geheel draadvormig. Lipvoelers

als bij PJiijxopf eralis , even lang, nog een weinig dunner. De bij-

palpen schijnen mij toe beschadigd te zijn, zoo dit niet het geval

is, dan zijn zij zeer klein en spits. Zuiger aanwezig. Bijoogen kan

ik niet ontdekken. Voorhoofd vlak.

In de voorvleugels komt ader 2 uit ruim di'ie vierden van den

binnenrand der middencel. Zij is aan tten wortel ,
evenals de na

bij elkander ontspringende aderen 3—5 , ongebogen. Ader 6 uit

ruim twee derden der dwarsader, 7 uit hare spits, beiden aan den

wortel ongebogen, 8—10 gesteeld , 11 vrij in den voorj-and, aan

den wortel regt. In de achtervleugels komt ader 2 uit drie vijfden

van don binnenrand der middencel, 5 en 8 ontbreken. Pooten

vrij lang en dun, gewoon gespoord.

Kop en palpen zijn wit, de sprieten iets geelachtig. Thorax en

grondkleur der vleugels mede wit, de voorvleugels met twee zwarte
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stippen bij den wortel, aan voor- en binnenrand, de bovenste

meer buitenwaarts. Verder zijn zij op een derde met eene schuine
,

iets gebogen donkere dwarslijn geteekend , op drie vierden met

eene sterk bogt ige tweede die onderaan onduidelijk dubbel is. Ach-

tervleugelf^ met twee evenwijdige, een weinig bogtige bruine dwars-

lijnen op een derde en drie vierden. Deze lijnen zijn allen bij het

wijfje fijn , iets afgebroken , bij den man evenzoo op de achter-

vleugels maar op de voorvleugels onregelmatig breed donker afgezet.

Voorts is ook de voorrand der voorvleugels okergeel , bij den man

duidelijker en daaronder ziet men een horizontaal , iets gebogen

zwart lijntje dat eene ovale vlek der grondkleur begrenst; hunne

franjelijn en eene in de vleugelpunt uitloopende lijn zijn donker,

de grond daaitusschen okergeel , bij den man tot den staarthoek
,

bij het wijfje alleen boven ader 5. Onderzijde der vleugels wit
,

met eenige flaauwe sporen van de teekening der bovenzijde.

Midden-Amerika: Ghiriqui, <? (Ribbe) —Zuid-Ainerika, nadere

lokaliteit onbekend: Î.

Thysanoidma Eromenalis Snell.

Ik heb in deel 23 van het Tijdschritt voor Entomologie (1879 —80)

op p. 226 eene Coenostola Eromenalis , door Mr. Piepers op Gelebes

gevangen, beschreven waarvan in deel 27 (1883 —84) op pi. 3

fig. 4, 4a eene middelmatig goed weergegeven afbeelding hellicht

zag. Deze soort is geene Coenostola, ook geene regte Gonocausta.

De heer Meyrick plaatst haar voorloopig in Parapoynx (Trans. Ent.

Soc. of London 1887 p. 206). Met het werk van heer Hampson

(Fauna of Biitish India, Moths, deel IV) vergeleken, behoort zij

tot zijne subfaniiiie Hydrocainpinae en daarin is het genus Thysa-

noidma Haaips., 1. c. p. 202 het best geschikt ter opname. Vleugel-

vorui on teekening zijn wel zooals bij Musotima en de franje der

aclitervleugels is niet van ongelijke lengte met «c spatulate ends»

maar de steel van de aderen 7 en 8 achtervleugels ontspringt
,

niet vóór het eind van d'.^n bovenrand der middencel , doch uit

één punt met ader 6 en dit beschouw ik als het voornaamste

verschil. De palpen (lipvoölers), zijn in het Tijdschrift deel 27
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goed afgebeeld , alleen is het eindlid wat te spits , het is echter

langer dan Hampson het afbeeldt (I.e. fia. 120); lid 2 is even

sterk gebaard.

Overigens zijn de bijoogen aanwezig, het voorhoofd afgerond,

de sporen der pooten van gelijke lengte en de aderen 3—5 der

voorvleugels ongesteeld.

Een nieuw genus, ter wille van de vermelde kleine verschillen

schijnt mij onnoodig en dus kan Eronienalis wel in het genus

Thysanoidma Hampson worden geplaatst.

Een wijfje, ook van Celebes, ontving Mr Piepers later nog

van den heer van Gelder. Het is grooter dan de beide andere

exemplaren (18 mm), maar verschilt anders niet).

Musotlma Fuscalis m. nov. spec. PI. 17 fig. 2 {i) en fig, 3.

(kop met palpen).

Twee mannen, 10^ en 12 mm, vlugt.

Ik i(!ken deze soort tot het genus Musotima Meyrick, Trans,

Ent. Soc. of London 188-4 p. 289; Hampson, Moths of India IV

p, 199 omdat de sleel van de aderen 7 en 8 der achtervleugels

vóór het eind der middencel ontspringt, hoewel niet zoo duidelijk

als bij Adiiucalls Felder en Su^usulis Hamps. Ook de vleugelvorm

en het verdere aderbeloop stemmen overeen maar het eindlid der

palpen is naar boven niet verdikt, doch stomp gepunt, de bij-

palpen daarentegen naar boven wel. Hetzelfde is echter het geval

bij Musoümu Ochropteralis Guen. , Tlmaralls Felder en Incraskdls

Snellen.

Palpen bruingrijs, lid 2 tot boven aan den schedel komende,

naar boven iets verbreed, 3 korter, stomp gepunt. Sprieten met

tegen de punt driekante leden, bruingrijs. Kop. thorax, achter-

lijfsrug en de bovenzijde dei' vleugels donker bruingrijs, dof. De

voorvleugels hebben een vlakken vooirand , eene duidelijke punt

en een in het midden rond naar buiten gebogen achterrand.

Evenzoo is ook de punt der achtervleugels duidelijk ; de achterrand

daarondei' ingesneden, verder viermaal rond gegolfd, destaarthoek

duidelijk. Aan den wortel der voorvleugels ziet men drie zwarte
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stippen, verder, op een derde en twee derden , twee zwarte dwars-

lijnen bij het begin van welke de voorrand een weinig wit is en

langs den vuil donker okergelen achterrand loopt eene helder witte,

boven en onder het midden verdikte lijn. Achtervleugels met eene

voortzetting van de eerste dwarsiijn der voorvleugels bij den wortel

en eene zwarte booglijn voorbij het midden ; langs den achterrand
,

die ook wel eenigsziiis bruingeel is maar wortelwaarts niet schei'p

begrensd , ziet men in alle cellen zwarte , aan de binnenzijde

eenigszins wit beschubde stippen. Franjelijn zwart , franje onzuiver

wit, hiel' en daar zwartgrijs gevlekt.

Borst, buik en onderzijde der vleugels grijs, de laatslen met

sporen van de teekening Adv bovenzijde. Pooten grijswit.

Fuscalis doet aan eene Ghoreutis of Simaethis denken, doch

behoort duidelijk lot de Pyraliden.

Java, Tegal, Kemanglen , in Augustus (Lucassen). Assam (Ha-

milton).

Musotima Decoralis m, nov. spec. PI. 17 fig. 4 (e?) en fig. 5.

(kop met palpen).

Een man van 12 mm. vlugt.

Ook bij deze soort ontspringt de steel der aderen 7—8 van de

achtervleugels uit den voorrand der middencel, iets vóór diens

einde, op dezelfde wijze als bij Fuscalis. De li pvoelers zijn gebogen,

smaller (lan bij die soort en met iets langer, spitser eindlid , bij-

palpen bovenaan niet zoo duidelijk verdikt. Zuiger aanwezig.

Voorhoofd afgerond. Sprieten met driekante leden.

Vleugelvorm ongeveer die van Aduncalis Felder, de achterrand

der voorvleugels niet zoo sterk gebogen , die der achtervleugels bij

den staart hoek vlak uitgesneden, met oen flaauw tandje op ader Ir.

Palpen grijswit, aan de buitenzijde donkergrijs, evenzoo de

bijpalpen. Sprieten bleekgeel, tegen de helft grijsachtig wordende.

Schedel okergeel , ook de bovenzijde van den thorax , van het

achteilijf en der vleugels ; lialskraag een weinig rood geteekend.

Op de voorvI(Higels is de voorrand fijn wit, op vijf zesden ziet

ziet eene vrij scherpe zwaile dwarsiijn , die iets minder gebogen



30Ò (p. e. T. SNELLEN.) AANTEEKENINQEN

is dan de achtel rand ; zij is buitenwaarts van den voorrand tot

ongeveer ader 2 breed helderwit afgezet. Dan komt eene iets verder

naar onderen reikende, met den achterrand evenwijdige vermiljoen-

roode streep die tegen den , met eenige donkere stippen geteekenden

achterrand eerst smal wit, dan fijn zwartgrijs is gezoomd Buiten-

dien is vóór de eerst vermelde ilonkere d warslijn het aderbeloop

boven de middencel en ader 3 fijn zwar! en ziet men, in de

middencel en daarachter, in cel 5, een fijn helderwit langslijntje.

Achtervleugels voorbij drie vierden met eene zwarlgrijze dwarslijn

die de voortzetting is van de zwarte lijn der voorvleugels en op

ader 5 is gebroken ; hun achterrand is van de punt tot ader 4

roodachtig, wortelwaai'ts flaauw donker gezoomd, met vier zwarte,

worlelwaarts heldeiwit afgezette stippen in de cellen 3, 4 en 6, 7,

verder wit , wortelwaarts zwartgrijs afgezet van ader ie tot l)ij di;n

binnenrand en de franjelijn ook zoo ver duidelijk donker. Franje

grijswit.

Onderzijde der vlengels ongeveer gelijk aan de bovenzijde. Borst,

buik en pooten wit.

West-Java ; lUiitenzorg. Door Mr. Piepers gevangen.

IVIusotima Instrumentalis Swinhoo, Ann. and Mag. of Nat. Hist.

6 Ser. XIV p. 209 (1894) —PI. 17 fig. 6 ((?).

Ambia Instrumentalis Hamps Moths of India IV p. 204 (1896).

Een man van 14 mm. vlugt.

Aderbeloop, kop, sprieten en palpen zijn bij deze soort zooals

l)ij Decoralls, de lipvoelers echtei' wat kortei'. Wat den vleugel-

vorm betreft, zoo is de achterrand dei' voorvleugels van de punt

tot ader 2 geheel regtstandig, zonder uitsnijding, met afgeronden

staarthoek ; de punt der achtervleugels steekt sterk uit , de achter-

rand is daaronder duidelijk, tegen den staarthoek vlak uitgesneden.

Sprieten en palpen grijswit; kop wit. Bovenzijde van het lijf

grijswit, die van de vleugels helderwit. De voorvleugels hebben

aan den voorrandswortel eene grijze vlek en op een deide eene

naai- onderen sterk verbreede grijze dwarsstreep ; op deze streep

volgen drie, aan het eind omgebogen, zeer duidelijke donkere
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langslijnen. Daarvan is de bovenste, ongeveer een millimeter onder

den voorrand blijvende en anderhalven mm van de punt koit

omgebogen daarin iiitloopende, geheel roodbruin. De tweede loopt

door cel ib , buigt zich, één mm. van den achterrand naar boven

om en loopt regt, aan het eind zeer kort gevorkt, bij en in de

vleugelpunt uit ; zij is aanvankelijk ook roodbruin maar wordt op

de helft van cel ib zwartgrijs. De derde volgt ongeveer het beloop

van ader 1 , is tegen de franjelijn onder de bogt van de tweede

lijn ook omgebogen en tot zoover roodbruin, wordt dan zwartgrijs

en eindigt reeds tegen ader '2 , bij een grijs vlekje der overigens

sneeuwwitte franje. Achtervleugels in het midden met eenegroote

grijze, met zwartgrijze vlekken en lijnen geteekende wolk en eene

bruine, aan het eind zwartgrijze lijn op den voorrand die bijna

zoo lang als ader 8 is.

De onderzijde is gelijk aan de bovenzijde maar de teekoning

minder scherp. Boi'st , buik en pooten wit , de laatsten donker

grijs gevlekt.

Assam, van den heer Hamilton ontvangen.

Ik hield deze soort aanvankelijk voor onbeschreven en vond den

naam eerst toen mijne beschrijving en afbeelding reeds gereed waren.

Ik meen echter wel te doen , l)eiden niet achterwege te laten.

Diptychophora FusGobasella m. nov. spec. PI. 17 fig. 7 (j).

Zes exemplaren van beide seksen 10 —11 mm.

De achtei'iand der voorvleugels is bij deze soort tweemaal inge-

sneden, namelijk onder de afgeronde vleugelpunt in cel 6 en,

bijna evens sterk, in cel 4. De palpen zijn zooals de heer Hamp-

son die. Moths of India IV p. 19, van mijne Adsperse lia ai heeldi.

Verder onderscheidt de vlinder zich van de mij bekende door

het donkere wortelveld dei' bleek bruingrijze voorvleugels , iets

wat vooial bij den man uitkomt , minder bij het wijfje. Het

middenveld dier vleugels is met ééne, flaauwe, okergele, nier-

vormige midden vlek geteekend.

Het komt mij voor dat Fuftcoi>asella het naast verwant is aan

Aibilhiealls Hamps. , 0[). cit. p. 19, waar de grondkleur der voor-
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vleugels als roodachtig bruin wordt beschreven , aan den wortel

met zwarte verduistering, verder met twee witte dwarslijnen en

en twee gele middenvlekken

Sprieten witgrijs, donker geringd. Palpen zwarlgrijs, met lichten

rand en spits. Kop grijs, ook de thorax, bij het wijfje donkerder

dan bij den man. Bij dezen is de voorvlengelgrond onzuiver bruin-

geel , met uiterst fijne donkere, iets gegolfde dwarsschrapjes. Hun

eerste veld wordt verduisterd door eene zwartgiijze vlek aan den

voorrandswortel en eene wortelwaarls vervloeide, franjewaarts

duidelijk begrensde zwartgrijze lijn op een derde, die flaauw rond-

gebogen is, met dubbele, lichter gevulde benedenhelft. Die lijn

woi'dt bij den man nog duidelijker doordat eene streep aan hare

buitenzijde de grondkleur zuiver vertoont, zonder donkere dwars-

schrapjes die verder het middenveld , vooral in het midden , be-

dekken en de, buitendien niet donkerder afgezette, middenvlek

verduisteren. Tweede dwarslijn op twee derden van den voorrand

beginnende en , met eene sterke bogt iets boven het midden
,

onderaan een weinig gegolfd, iets voorbij drie vierden van den

biimenrand uitloopende. Zij is fijn, zwartgrijs, van af adei' 4

benedenwaarts dubbel. Het smalle derde- of franjeveld der voor-

vleugels is aan de vleugelpunt, boven de eerste insnijding, biuin-

achtig met een loodkleurig langslijntje en eene lichtere afzetting

der zwartgiijze franjelijn, die tweemaal afg(;broken is. Langs haar

ziet men eenige bruine beschubbing en ondeiaan drie zwarte stip-

pen. Franje donkergrijs, tweemaal wil ingesneden en ook boven

den slaarthoek wit. Achtervleugels wit, langs de grijze franjelijn

een weinig donker bestoven. Franje wit.

Bij het wijfje is de teekening dezelfde maar het middenveld

even <lonker als het eerste derde, de middenvlek donker gerand

en ook de onderhelft van het derde veld verduisterd , als berookt.

Achlei'vlengels lichtgrijs, met sporen eener donkere booglijn vooibij

de helft.

Onderzijde der vleugels vuilwit , met sporen van de teekening

der bovenzijde op de voorvleugels; twee randstippen in cel 2 en

3 zijn koolzwart.



OVER PTRALIDBN. 303

De heer Hampson beeldt ook de vleugeladeren van mijne Ads-

persella af, maar niet geheel juist , want ader 3 der voor- en

achtervlengels ontspringt inderdaad halfweegs 2 en 4, evenzoo bij

de thans beschreven soort.

Achlerlijfsrug grijs, bij het wijfje donkerder. Borst, buik en

pooten grijswit, de tarsen met donkere stippen.

West-Java; Preanger, 5000 voet (1600 meter). Van den heer

P. X. Sythoff ontvangen.

Genus Cillladia Moore , Hanips.

Het genus CuUadia Moore is door Hampson, Moths of India IV

p. 11 (1896), tot zijne Crambinae gerekend. Daarmede stem ik

volkomen in; het geheele uiterlijk der, tot dusverre eenige soort

van het genus duidt dit reeds aan en een nader onderzoek der

kenmerken bevestigt het. Maar onjuist is de voorstelling dat ader

7 der voorvleugels ontbreekt. Daar, waar bij de Pyraliden ?/a ader

6 dier vleugels, die uit of bovan het midden, soms uit de spits

der dwarsader ontspringt, eene ader wordt gevonden die, mede

uit de dwarsader of uit den steel der volgende komende, nog in

den achterrand des vleugels uitloopt, is dit ader 7, niet 8 of 9.

Deze laatste aderen loopen bij de Pyraliden altijd in den voorrand

uit. Bij Culladia nu eindigt de op ader 6 volgende in den achter-

rand, evenals bij het genus Crambus en is dus ader 7. Het is

derhalve ader 8 (beier 9) die men als ontbrekende moet aan-

merken en Culladia Adm'ujratella Walk, , Hamps. mag alzoo eene

normale Crambide heeten. Ik merk nog op , dat op Hampson's

afbeelding 1. c. fig. 10, het beloop van ader 11 niet juist is voor-

gesteld. Zij is niet zeer schuin en vrij, maar kort, regtstandig en

stuit tegen ader 12, zooals bij het genus Ancylolomia (zie o. a. bij

Hampson, Op. cit. p. 33 fig. 21).

Bij de Phyciden, door den heer Hampson naar het aanwezig zijn

of ontbreken van den zuiger in twee l'amiliën verdeeld (Anerastiinae

en Phycitinae) ontbreekt adei* 7 der voorvleugels inderdaad en door

dit kenmerk, door de op de bovenzijde behaarde onderste midden-

ader der achtervleugels en door den oorsprong en de betrekkelijke

Tijdsckr. V. Eritom. XLIII. 20
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kortheid van ader 2 der voorvleugels wordt deze subfarnilie geka-

rakteriseerd.

(Zie von Heinemann, Schmett,. Deiitschl. u. d. Schweiz, 2te

Alith I, 2 p. 145 (1805) en Snellen, Vlind. v. Ned II p. 9 en

121 (1882).

Ik wil hier ook nog aanteekenen hoe onvoldoende de karakte-

ristiek der Phyci len door Ragonnt , in de Annales de la Société

Entomologique de France 1891, is. De kenmerken der Phyciden

zamen vat lende , zooals die vermeld zijn in de Analytische tabel der

subfamiliên , komt men tot het volgende:

1. Nervure doi'sale des ailes supérieures aboutissant directement

au bord externe ').

2. Nervure 6 aux ailes inférieures naissant de l'angle supérieur

de la cellule ^).

3. Frein simple chez la femelle '); felemmates presque toujours

distincts; palpes labiaux semblables dans les deux sexes, palpes

maxillaires du mâle souvent en aigrette. Ailes supérieui'es avec

11 nervures, parfois moins

Hieruit blijkt dat de heer Ragonot toenmaals nog geen klaar

begrip had van hetgeen hij onder Phyciden moest verstaan en men

zal dus wel doen met geene acht te slaan op de bovenvermelde

tabel (waar ook , als kenmerken van de Pyrauslinae en Scopariinae

wordt vermeld: «Ailes ordinairement (!) étalées en repos» en : Ailes

en toit en repos, les inférieures plissées » en alleen te letten op

die, welke gegeven wordt in deel VII van de Mémoires sur les

Lépidoptères, welke veel beter is, hoewel niet geheel volledig.

De heer Hampson heeft dan ook op de bovenvermelde Analytische

tabel van wijlen Ragonot , waarop nog vele andere aanmerkingen

konden worden gemaakt, teregt geen acht geslagen; men kan haar

1) Tot afscheiding vau het genus Acentropus, als Acentropidinae. Onnoodig.

2) Tot afscheiding van het genus Ancylolomia, als Ancylolominae. Evenzoo

overbodig.

3) Hier wordt op nieuw de gebrekkige methode gehuldigd om een kenmerk

(en welk een!) slechts aan ééne sekse eigen, te doen dienen tot karakteristiek»

N. B. in dit geval zelfs van eene sub-familie.
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wel als «non avenue» beschouwen. Hampson's verdeeling der Py-

raliden in subfamiliën zal ik nu niet bespreken en alleen aantee-

kenen, dat het afscheiden van de Schoenobiinae als sublamilie mij

voorkomt, eene verbetering te zijn maar dat de karakteristiek der

Scopariinae correctie vereischt.

Ancylolomia Westwoodi Zeiler , Chilon. et Crambid. Gen, et

spec. p. 11 (1863) —PI. 17 fig. 8 (î).

Aanvankelijk had ik deze soort voor onbeschreven gehouden
^

maar verder onderzoek heeft mij geleerd , dat zij Zeller's Westwoodi

moet zijn; ik wil echter de, naar een gaaf en zeer frisch wijfje

vervaardigde afbeelding , niet terughouden maar haar met eenige

aanmerkingen, hier publiceeren.

Weshooodi is door Zellei-, 1. c. , op zijne gewone zorgvuldige

wijze beschreven en ik geloof de kleine afwijkingen die ik opmerk

tusschen zijne schildering en de, van den heer P. T. Sythoff ont-

vangen Javaansche exemplaren die ik voor mij heb, niet in den

zin van specifiek verschil te moeten uitleggen. De heer Hampson

vereenigt Westiooodi als (;en synonym met Chr^sographella Kollar
,

Zeiler, niettegenstamde Zeiler de grondkleur dei' voorvleugels bij

eerstvermelde soort in de beschrijving «pallidissime osseae » (zeer

bleek beenkleurig) en de achlervleugels « utrimque albidae » noemt,

terwijl hij van ChrysograplieUa zegt « Alae ant. ex fnsco lutescentes,

adspectu "soi'dido et vetusto, parto doisali obscuriore », en de

achtei'vleugels beschrijft als: «griseae, in basi dilutiorcs » wat

m. i. te veel verschilt , om van andei'e zaken niet Ie gewagen. Bij

beide soorten zijn overigens de palpen (lipvoelers) korter dan kop

en thorax te zamen, zooals volgens Zeiler (zie zijne aanteekening

Horae Soc. Ent. Ross. 1877 p 20) bij alle exotische soorten het

geval is, terwijl zij bij de europesche duidelijk langer zijn dan

kop en thorax. In het voorl)ijgaan wil ik nog aanteekenen dat

Ancijlolomia Pidclierrlma Staud. , Beri. Ent. Zeits. 1870 p. 194,

ofschoon in hoofdzaak wat de vleugeladeren aangaat, met Ancylo-

lomia overeenkomende, beter in het genus Hednota Meyrick (Ara-

xates Ragonot) wordt geplaatst. Dat verschil in lengte der palpen
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wordt b. V. door Meyrick en Hampson, naar het schijnt, wel wat

iiit het oog verloren , anders zou de eerste , bij de vermelding der

generieke kenmerken van Ancylolomia (Proc. Linn. Soc. of New

South Wales VII p. 154 (1882) niet alleen gezegd hebben « Labial

palpi very long, attenuated» en de laatste, Moths of India IV

p. 33 (( Palpi extending about 3 times the length of the head »,

wat voor de europesche soorten, b. v. Tentacitlella, Palpella, y^did^v

zij, het wortellid inbegrepen, goed 3| maal zoo lang als de kop

zijn, te kort is en voor de exotische {Capeiisls , Taprohanensis
,

IFestwoodï) te lang. Daar zijn zij evenzoo gemeten, hoogstens '2

{$) of 2| (?) maal zoo lang als de kop, ook duidelijk breeder en

stomper dan bij de europesche soorten.

De sprieten zijn bij IFestwoodï mas, zooals Zeller zegt ,« breviter

pectinatis». Dit beeldt Hampson, I.e. fig. 21, goed af. De man

is verder kleiner dan het wijfje (20 —24 mm. tegen 33—35 mm.)

en heeft wat kortere palpen dan het laatste.

De verschilpunten die ik bij mijne exemplaren met Zeller's be-

schrijving opmerk, liggen in de 3 lijnen voor den achterrand, de

derde is namelijk geheel in duidelijk gescheiden donkere stippen

opgelost, met eene grootere aan de vleugelpunt en de achlervleugels

kan ik niet « albidae » (witachtig) noemen , tegen den voorrand

grijsachtig , maar zij zijn vrij zuiver wit, bij enkele voorwerpen

legen den achterrand wat grijsachtig. Van overwegend belang zijn

deze verschillen ecliter ten slotte wel niet.

Welligt is Änci/lolomia Indica Felder en Rog. Novara II, 2

pi. 137 fig. 19 S (1874), dezelfde als IFestivooài , maar de af-

beelding schijnt mij toe, met weinig zorg vervaardigd te zijn; ik

houd de effen groengrijze grondkleur der voorvleugels ten minste

voor onnatuurlijk, onjuist en blijkbaar is van hunne achterrands-

leekening maar wat gemaakt.

De bovenvermelde Javaansche exemplaren werden in de berg-

streken der Preanger Piègent schappen op eene hoogte van 15

—

1600 meters gevangen. Taprobanensis Zeiler, waarvan ik een door

Zeiler benoemd exemplaar bezit, ving Mr. Piepers bij Batavia en

Buitenzorg , ook op Gelebes. Taprohanensls Zeil. en Capensis Zeil.
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vereenigt de heer Hampson ook met Chrysograpliella. Ik geloof,

zeer te onregfe. Capensis heeft nog kortere palpen dan IFest-

woodi en eene audere randteekening der voorvleugels, terwijl Ta-

probanensis veel donkerder gekleurd is,

Melissoblaptes Rufovenalls Snellen, Tijds. v. FMtom. 23 p. 248

(1879—80); id, 27 p. 53 pi. 5 fig. 10 (1883—84) —
Pagenstecher, Jahrb. des Nassauis. Vereins 37 p. 139

(1884).

Bovengemelde soort heb in het genus Melissoblaptes gehuisvest

met de opmerking, dat zij van IVipimctanns Curt, afwijkt, doordat

ader 8 der achtervleugels vrij is en ader 7 der voorvleugels vóór

9 uit den gemeenschappelijken sleel ontspringt. Wat het eerste

kenmerk aangaat, zoo raakt, bij een later ontvangen Javaansch

wijfje ader 8 ader 7 op èén punt duidelijk, maar het tweede

komt mij van meer gewigt voor. Als sexueele kenmerken van den

man, dus van ondergeschikte waarde, merk ik ook nog op dat

de binnenrand van de middencel der voorvleugels , die bij Bipimc-

tanus regt is, bij llufovenaüs eene sterke bogt naar buiten maakt

en die cel op de onderzijde vrij lang behaard is, evenzoo is de

voorrand der achtervleugels behaard.

Een en ander geeft mij aanleiding om Rufovenalls uit Melisso-

blaptes te verwijderen en te plaatsen in het genus Mucialla Hamp-

son , Moths of India IV p. 5. Sedert heb ik namelijk ook de soort

waarmede de auteur dat genus opent, Riijioena Hamps. , I.e. fig. 4,

leeren kennen in exemplaren door Mr. Piepers op Java verzameld

en bevonden dat Rufovenalls daarmede in bouw volkomen overeen-

stemt; alleen is de middencel der voorvleugels bij den man op

de onderzijde slechts spaarzaam behaard.

Rußvena onderscheidt zich van Rvfoveiudls door twee zeer duide-

lijke langwerpige, donkere, in het midden lichte middenvlekken

der voorvleugels. Zij is ook kleiner, lichter gekleurd en kort-

vleugeliger.

Een derde, eenigszins verwante Galleride heb in ook sedert

leeren kennen en wil haar liier bekend te maken. Ik noem haar:
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Melissobiaptes Eucheliellus m, nov, spec. PI. 17 fig. 9 <?.

Een man van 26 mm.

Deze soort stemt vrij wel in bouw met de europesche Mei.

Bipunctanus overeen, eclüer met de volgende afwijkingen: Voor-

eerst komt ader 10 der voorvleugels niet uit den voorrand der

middencel , maar uit den steel van 7—9 , nabij de basis (ader 7

ontspringt na ader 9 uit dien steel). Dan zijn de aderen 3—4

der achter- en 4—5 der voorvleugels veel korter gesteeld dan bij

Bipunctanus. Eindelijk ziet men (doch dit zal wel een sexueel

kenmerk zijn) , aan den wortel der achtervlengels een in het oog-

loopend zwart pluimpje, op de bovenzijde.

De kop en de groote halskraag zijn bijna wit, de palpen iets

roodachtig. Thoraxrug bleek olijt'groen en roodachtig gemengd.

Voorvleugels even zoo aan den wortel bleek olijfgroen , verder aan

den voor- en binnenrand bijna wit , in het midden roodbruin , ook

langs den achterrand maar alle kleuren gewolkt, niet scherp be-

grensd. Dwarsader met eene donkere stip , ook de franjelijn donker

en de franje olijfgroen.

Achtervleugels bleek purperrood , met het boven beschreven

zwarte pluimpje aan den wortel. Franje graauwgeel.

Onderzijde der vleugels bleek purperrood, een breede omslag

aan den voorvleugelvoorrand , borst, buik en pooten meer graauwgeel.

De binnenrand van de middencel der voorvleugels is regt.

Java, Tegal; Mr, Th. Lucassen.

Mucialla? Fiiscolimbalis m. —PI. 17 flg. \0 $. en fig. 11.

Twee mannen van 26 en 27 mm.

Ik plaats deze soort in het genus Mucialla , hoewel ik eenige

afwijkingen niet over het hoofd zie. Ader 5 der voorvleugels, die

bij de andere soorten regt is (zij ontspringt uit één punt met 4,

niet daarvan gescheiden zooals op Hampson's afbeelding), maakt

bij Fuscolimbalïs eene vrij sterke bogt naar boven (zie Fig. 11)

en de aderen 7 —10 zijn min of meer gekronkeld en onduidelijk

omdat de vleugel aan de punt een weinig overdwars is geplooid
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en de beschubbing aldaar tevens ruw; ook zijn zij vrij kort. Ove-

rigens is de binnenrand van de mitldencel der voorvleugels ook

gebogen en verschilt het aderbeloop verder niet.

De kop mef palpen en sprieten, de thoraxrug en de grond der

voorvleugels zijn licht grijs, iets paarsachtig, de laatsten met eenige

donkei'grijze schubben bestrooid, zonder midden vlekken , met een-

kleurig aderbeloop. De achterrand is, worlelwaarts regt en scheip

begrensd, tot aan de franjelijn zeer donkergrijs, de franje weder

grijsgeel, met eene afgebroken fijne donkergrijze lijn over den

wortel. Achtervleugels met franje eenkleurig helder lichl okergeel
,

onder en boven, de franjelijn op de bovenzijde fijn donker ge-

kleurd. Onderzijde der voorvleugels bleek grijsgeel , tegen voor- en

achterrand ieis donkerder. Achterlijf, borst en pooten grijsgeel.

Daar ik het wijfje niet ken en dus niet weet of de boven ver-

melde afwijking in het aderbeloop ook daar voorkomt , onthoud ik

mij van eene generieke afsclieiding van Mucialla.

Java, Batavia en Buitenzorg; Mr. M. C. Piepers.
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